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ناریا رد  هعیش 

باتک تاصخشم 

1964م.  - 1904 اضردمحم ، رفظم ، هسانشرس : 
. هدیزگرب یسراف . هیمامالادیاقع . يدادرارق :  ناونع 

. یتجح رقابدمحم  مجرتم  رفظم ؛  اضردمحم  هدنسیون  / ناریا رد  هعیش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

54 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
1-74-540-964-978: لایر  30000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا رفظم  اضردمحم  فیلات  هیمامالادیاقع "  " باتک هدیزگرب  رضاح  باتک  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. خیرات ناریا --  هعیش --  عوضوم : 

Muzaffar, Mohammad Rida هدوزفا :  هسانش 
. مجرتم  - ، 1311 رقابدمحم ، یتجح ، هدوزفا :  هسانش 

BP239/م54ش9 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/530955 ییوید :  يدنب  هدر 

1178225 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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همدقم

تروص هب  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  ناریا  حتف  زونه  دندش و  مالسا  دراو  یپ  رد  یپ  نآ ، مدرم  دندرک  حتف  نیملسم  ار  ناریا  هکنآ  زا  سپ 
. دمآ رد  یمالسا  راطقا  زا  یکی 

؛ دوب هدـناسرن  مه  هب  ییانـشآ  عیـشت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  مایا  ات  یتح  هکلب  نآ ، مدرم  ِندروآ  مالـسا  زاـغآ  رد  ناریا 
ترضح نآ  هکنیا  اب  دزاس ، وگزاب  ام  يارب  ار  ترـضحنآ  هناگ  هس  ياهگنج  رد  اهیناریا  تکرـش  هک  هدرکن  دای  ار  یبلطم  خیرات  اریز 
مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  اهیناریا  هک  تسین  نآ  يایوگ  خیرات  هکنانچ  دوب ؛ هدیبلط  دوخ  يرای  هب  ار  ناریا  رد  دوخ  نارازگراک 

. دنشاب هدرک  راهظا  ار  وا  يالو  ّبح و 
هکلب مینیبیم ؛ لاونم  نیمه  هب  عیشت  اب  هطبار  رد  ار  ناریا  عاضوا  دوب - هاتوک  شتدم  هک  مالـسلا  هیلع  نسحماما  تفالخ  تضهن و  مایا  رد 

. تسا هدوب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسحماما  اب  اروشاع  زور  رد  نایناریا  زا  کی  چیه  كرت ، مالغ  زج  هک  تسا  هدماین  خیرات  رد 
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اهیناریا هکنیا  اب  تفاین ، روضح  البرک  رد  وا  يرای  ترـصن و  يارب  هدوب و  هارمه  ترـضح  نآ  اب  تمدخ - يارب  ًافرـص - كرت  مالغ  نیا 

. دنتشاد روضح  هدنکارپ  روط  هب  قارع  زاجح و  رد  نامز  نآ  رد 
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ناریا رد  عّیشت  زاغآ 

هک توافت  نیا  اب  تفاییم  هار  اجنادب  نآ  رانک  رد  عیـشت  دشیم  دراو  مالـسا  هک  اج  ره  دوب و  ماگمه  مالـسا  اب  هناش  هب  هناش  عیـشت  يرآ ،
عیشت تسا . هدوب  نینچ  راک  ادتبا ، رد  ناریا  رد  هکنانچ  تفرگیم ؛ ماجنا  يدنُک  هب  اهنیمزرس  زا  ياهراپ  رد  عیـشت  تکرح  ریـس و  یهاگ 

، ماما ود  نیا  درک . روهظ  هیماینب  تموکح  اب  نامزمه  مالـسلا و  اـمهیلع  قداـصماما  رقاـبماما و  ماـیا  رد  يرجه  لوا  نرق  زا  دـعب  ناریا  رد 
ناماما نآ  يوس  هب  ار  دوخ  یلام  قوقح  و  دنتشاذگیم ، نایم  رد  ترـضحنآ  اب  ار  یلئاسم  هبتاکم  قیرط  زا  هک  دنتـشاد  ناریا  رد  ینایعیش 

زا ناریا  رد  ار  دوخ  عولط  عیشت  ینعی  درک ؛ وجتسج  ناسارخ  رد  دیاب  ار  ناریا  رد  عیـشت  روهظ  زکرم  نیتسخن  دنداتـسرفیم . ای  دندربیم و 
یمالـسا دالب  رب  سابعینب  هکنآ  زا  سپ  و  دـنوریم ، رامـش  هب  یـسابع  تموکح  خاک  يانب  ریز  گنـس  اهیناسارخ  دومن . زاغآ  ناسارخ 

مدرم رثکا  دنتفای  طلست 
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داقتعا تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  یلع و  یتسود  زا  ترابع  ًافرـص  شروهظ  زاغآ  رد  عیـشت  اریز  دـناهدوب ؛ اهنآ  وریپ  ناـسارخ 

دندیمهف مدرم  دش و  رهاظ  یتقو  توافت  قرف و  نیا  و  دندیدیمن ، یسابع  يولع و  نایم  یقرف  و  دنتسه ، مشاهینب  طقف  تیبلالها  دنتـشاد 
رامـش هب  نیلقث  زا  یکی  و  تسا » هتخاس  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ناـنآ  و  هدرتس ، اـهنآ  زا  ار  اهيدـیلپ  دـنوادخ  هک  - » تیبلـها زا  دوصقم  هک 
یناسک هچ  دـنیآ - رد  نانآ  تاـجن  یتشک  رب  دـنیوج و  کـسمت  اـهنآ  هب  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  دـنوریم ،

تیبلها يالو  دنتسنادیمن  هعیش  ّصاوخ  زا  ياهدع  تریصب و  لها  زج  نآ  زا  لبق  اما  دوب ؛ هتـشذگ  سابعینب  تموکح  زا  یتدم  دنتـسه ،
هیماینب و ناوریپ  ینعی  هقرف ؛ ود  نایم  يراکـشآ  قرف  اجنیا  رد  يرآ ! دنتـسه . یناسک  هچ  زا  ترابع  تیبلـها »  » و تسیچ ؟ مالـسلا  مهیلع 

. تشاد دوجو  مشاهینب  ناوریپ 
یمارگ ربمایپ  هک  دندرک  هدهاشم  ار  ياهدـیهوکن  ياهراتفر  هویـش و  ءوس و  تاّین  اهنآ  نایلاو  هیماینب و  زا  هکنآ  زا  سپ  اهیناریا - همه 

رکیپ زا  نآ  ياههشیر  نتخاس  دوبان  ندیـشک و  نوریب  ملاع و  رـسارس  زا  ءوس  لامعا  تاین و  نانچ  ندرب  نایم  زا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب تبـسن  و  دـندرکیم ، هنیک  ساـسحا  هیماینب  هـب  تبـسن  دوـخ ، رد  سپ ، نآ  زا  اـهیناریا  هـمه  يرآ ! دـیدرگ - ثوـعبم  يرـشب  عـماوج 

نب ییحی  يربهر  اب  اهیناریا  تضهن  دنراد . هتشاد و  دوخ  لد  رد  ار  یتبحم  الِو و  مشاهینب 
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يوما نادناخ  اب  هک  تسا  یمشاه  درف  کی  يو  هک  تفرگیم  هشیر  اجنآ  زا  هکلب  تسا ؛ يولع  ینیسح  ًافرص  هک  دوبن  نآ  يارب  طقف  دیز 

مالسلا و مهیلع  تیبلالها  زا  تیامح  روظنم  هب  دیز - نب  ییحی  اب  دندوب و  رادروخرب  یفاک  شنیب  زا  یلیلق  هدع  طقف  تسا . هدش  يورایور 
تـسرد ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  يراگزور  نانچ  رد  ناریا  مدرم  هدوت  اریز  دـندرکیم ؛ یهارمه  اهنآ - هب  تبـسن  یفاـک  تخانـش  اـب 

دزن نایعیش  روضح  زا  نومأم  درکن و  روهظ  ناریا ، هب  مالسلا  هیلع  اضرماما  ندمآ  زا  سپ  زج  دوخ - ّصاخ  موهفم  اب  عیشت - دنتخانشیمن .
و وا ، اب  مدرم  عمجت  ماما و  نآ  هب  یسرتسد  ناکما  نیاربانب  دروآیمن ؛ لمع  هب  تعنامم  ترضحنآ  اب  اهنآ  عمجت  مالسلا و  هیلع  اضرماما 

لئاضف هدـهاشم  تامارک و  روهظ  ناگدـننک و  هرظانم  ندـش  جـلف  موکحم و  و  نومأـم ، روتـسد  هب  فلتخم  نونف  رد  يو  اـب  اـملع  هرظاـنم 
و دومنیم ، بلج  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  ترـضحنآ  رتشیب  تیحالـص  رتنوزف و  یگتـسیاش  هب  ار  تریـصب  لها  ياـهرظن  ترـضحنآ 

قح هب  ناماما  یحو و  ناروجنگ  يوبن و  ملع  همـشچرس  وا  دادـجا  ابآ و  ترـضحنآ و  هک  تخاسیم  تقیقح  نیا  هجوتم  ار  اهنآ  ناهذا 
رد هک  دوب  هدید  دوخ  هب  ار  یمهم  هرود  نیمزرس ، نیا  دش و  هتشارفارب  مق  رد  عیشت  لعشم  هک  دوب  مالسلا  هیلع  اضرماما  مایا  رد  دنشابیم .

. دندربیم رس  هب  یقثوم  ِتاُور  املع و  زا  یناگتسجرب  ناگرزب و  نآ 
درکن و زواجت  لاس  ود  زا  ناسارخ  رد  مالسلا  هیلع  اضرماما  تماقا 
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. دیدرگ روراب  مدرم  رد  وا  تماما  هب  داقتعا  هک  دیسر  روهظ  هب  ترضحنآ  زا  یتامارک  لئاضف و  تدم  نیا  یهاتوک  مغریلع 

تقیقح نیا  دیـسرت  تشگ  فقاو  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  لئاضف  هراـبرد  مدرم  داـقتعا  تخانـش و  رب  نومأـم  یتقو 
اذل دنیامن ؛ مالعا  ار  وا  تماما  هتفرگ و  ار  ترـضحنآ  نوماریپ  مدرم  دنیبب  ددرگ و  هجاوم  ياهدش  ماجنا  لمع  اب  هرابکی  دـیاشگب و  هرهچ 

تسد ترضحنآ  نتشادرب  نایم  زا  نتشک و  ینعی  دوخ ؛ فده  هب  ماجنارس  و  دزاس ؛ مومـسم  گنرین  هلیح و  اب  ار  ماما  نآ  دمآرب  ددصرد 
. تفای

، ییوراـیور رد  هیاـپ  هچ  اـت  ساـبعینب  هک  مینادیم  نکل  درک ؛ زاـغآ  ار  دوـخ  جاور  راـشتنا و  تکرح و  عیـشت  هک  دوـب  اـههرود  نیمه  زا 
نانچ اـب  ساـبعینب  مسر  هار و  هریـس و  دـندوب . هدرک  باـختنا  عضوم  اـهنآ  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادـنزرف  اـب  گـنج  يریگرد و 

. دشیم هداهن  عیشت  هار  رس  رد  هک  دوب  ینیرفآ  دروکر  هدننازغل و  یعنام  تروص  هب  ًانایحا  يریگعضوم 
ناریا و  داد ، رارق  وا  يوزاب  رد  وزاب  هتفرگرب و  ار  عیشت  تسد  هک  دمآ  دیدپ  ناریا  نیمزرـس  رد  نایعیـش  زا  ییاهییاورنامرف  اهتموکح و 

زا دنترابع  دندمآ  دـیدپ  ناریا  رد  هک  اهییاورنامرف  اهتموکح و  نیا  تخاس . اپ  رـس  رب  ارنآ  ناکرا  درک و  داینب  ار  عیـشت  راوتـسا  ساسا 
. نارگید اهلوغم و  تموکح  هیوبلآ ، تنطلس  نایولع ، تلود  نایرهاط ، ییاورنامرف  تراما و  لاثما :
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تاره رد  نایرهاط  ییاورنامرف 

یعازخ نیـسح  نب  رهاط  تسا ) بوسنم  ودب  روکذـم  نادـناخ  هکنآ  و   ) نادـناخ نیا  هلـسلسرس  ییاورنامرف و  نیا  راذـگ  هیاپ  سـسؤم و 
درک اطعا  رهاط  هب  یتقو  ار  تمـس  نیا  و  درامگ . ق  لاس 205 ه . هب  ناسارخ  ینعی  نآ ، گرزب  دالب  تاره و  هب  ار  يو  نومأم  هک  دـشابیم 

تختیاپ هب  وا  تفای و  رارقتـسا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رب  نومأـم  تموکح  دـیدرگ و  قفوم  نیما ، شردارب  نتـشک  دادـغب و  حـتف  هب  وا  هک 
. تشگزاب دادغب  ینعی  سابعینب ؛ تفالخ 

رهاط و نب  هَّللادبع  نب  رهاط  رهاط ،) رـسپ  ود   ) هَّللادبع هحلط ، زا : دنترابع  اهنآ  و  دـندوب ، تاره  تموکح  راد  هدـهع  ياهدـع  نایرهاط  زا 
. رهاط نب  دمحم 

رب دوب - هدرک  زاغآ  دربن  وا  اب  هک  راّفص - ثیلبوقعی  داهن و  فعـض  هب  ور  نایرهاط  ییاورنامرف  هک  دوب  رهاط  نب  دمحم  تموکح  مایا  رد 
. دیسر نایاپ  هب  ق  لاس 259 ه . رد  نایرهاط  تموکح  وا  يریگتسد  اب  درک و  ریگتسد  ار  شاهداوناخ  وا و  تفای و  الیتسا  يو 

نب نامیلـس  رهاـط ، نب  هَّللادـبع  نب  رهاـط  نب  هَّللادـبع  لـیبق  زا  تشاد  رارق  ناـیرهاط  زا  ياهدـع  تموکح  تحت  تاره  یحاوـن  زا  ياهراـپ 
. اهنآ زج  هَّللادبع و 

- درک روهظ  ملید  رد  هک  يولع - دیز  نب  نسح  نایم  هک  يدربن  گنج و  هب  عجار  ق  لاس 250 ه . ثداوح  رد  ریثانبا 
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: دسیونیم داد  يور  يرهاط  هَّللادبع  نب  نامیلس  نایم  و 

نامیلـس یتقو  دندمآ ؛ رد  نآ  رب  دنداهن و  يور  يراس ، يوس  هب  دیز  نب  نسح  ناهدـنامرف  زا  یـضعب  تفرگ  رد  گنج  اهنآ  نایم  یتقو  »
، دنداهن ياج  هب  يراس  رد  ار  دوخ  لاوما  هنبوراب و  نادنزرف و  هداوناخ و  دنتشاذگ و  تمیزه  هب  يور  شناهارمه  دوخ و  دینش  ار  ربخ  نیا 
لیم و اب  هدارا و  رایتخا و  اب  نامیلـس  دسیونیم : هک  اجنآ  ات  دـنتفای .» تسد  هریغ  هنبوراب و  لاوما و  نیا  همه  رب  شنارای  دـیز و  نب  نسح  و 

گنج زا  يرهاط  نامیلس  دمآ  ناتسربط  هب  دیز  نب  نسح  یتقو  دناهدوب . یعیـش  یگمه  نایرهاط  اریز  تشگ ؛ اریذپ  ار  تمیزه  نیا  تبغر 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  نامیلس  اذل  و  دشابیم ؛ عیشت  رد  راوتسا  ینایعیش  زا  هَّللادبع  تسنادیم  نوچ  دیزرو  يراددوخ  وا  اب 

انیّرمالا انیسحتل  اندیُرتًانیح  تلَبقا  دیز  نب  َلیخ  ُتئُّبن 
انیرهاطلا عیمج  یل و  ُلیولافًۀَقِداص  ُءابنالا  َتناک  نا  ِموَق  ای 
انیلاوُملا َسأر  مهینب  نِم  ُنوکأاُنِبئاتَک  تّفطصا  اذاف  انا  اما 

انییمطافلا (1) 1 َءامِد  ُتبستحا  اذاطسبنُم  ِهَّللا  لوسر  دنع  ُرذُعلاَف 

ص 40 . ج 7 ، لماکلا ، - . 1
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15 ص :
. دناشچب ام  هب  ار  تسکش  خلت  معط  ات  هدرک  ام  گنهآ  دیز  نب  نسح  ياهماظن  هراوس  هک  دندرک  شرازگ  نم  هب 

. نایرهاط همه  نم و  رب  ياو  سپ  دشاب ، تسار  رابخا  نیا  رگا  نم ! نارای  يا 
. متسه دمآرس  مالسلا  مهیلع  تیبلالها  يالو  رظن  زا  اهنآ  نایم  رد  نم  دنیآرد  فص  هب  منایرگشل  هک  هاگنآ  نم  اما 

تفایرد يارب  تمایق  زور  رد  دوخ  يارب  ارنآ  ماهتخیرن و  ار  نایمطاف  نوخ  نوچ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دزن  نم  رذـع  نیاربانب 
. تسا هتفریذپ  لوبقم و  ماهدرک - هریخذ  شاداپ 

هب عیـشت  تسین و  مولعمان  یفخم و  یـسک  رب  يروالد ، تماهـش و  رد  اهنآ  یگتـسجرب  دشابیم و  نایرهاط  رابخا  زا  راشرـس  خیرات  بتک 
. تسا هدوب  ماگمه  هارمه و  دندرکیم - تکرح  هک  اج  ره  اهنآ - لابند 

نایولع تلود 

دیز نب  نسح  فلا -
رد يو  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  ملید  تموکح  هک  تسا  اهنآ  زا  درف  نیلوا  دـیز ، نب  نسح  دـندنار و  تموکح  ملید  رب  نایولع  زا  نت  راهچ 

سولاچ و تشد ،)  ) رالک ملید ، مدرم  داهن و  يور  وسنادب  ملید ، مدرم  توعد  هب  تسیزیم و  ير 
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16 ص :
راید نیا  زا  ار  سوا » نبا   » نارازگراک دندومن و  تعیب  وا  اب  یگمه  اذل  دـننک ؛ تعیب  يو  اب  هک  دـندید  نآ  رب  حالـص  مه ، قاّفتا  هب  نایور 

ناگنمس و لابج  دننام  ناتـسربط - لابج  مدرم  دنداهن ، يور  يراس ) يوس  هب   ) يرهاط هَّللادبع  نب  نامیلـس  اب  گنج  يارب  دندنار و  نوریب 
- شنارای تعامج  تفای و  الیتسا  لمآ  رب  هاگنآ  دنتسویپ ، دیز  نب  نسح  هب  اههوک  نیا  هنماد  مدرم  زا  یتعامج  هداتق و  نب  ثیل  و  ناشداق -
درکیم و هبلغ  اهنآ  رب  یهاگ  هک  داد  يور  ییاهگنج  نایرهاط  دـیز و  نب  نسح  نایم  دـنداهن . ینوزف  هب  ور  لمآ - رب  يـالیتسا  زا  سپ 

ماجنارس دندوبریم . اهنآ  تسد  زا  ار  ناتسربط  ًانایحا  دندشیم و  زوریپ  ناتسربط  رب  یهاگ  شنایهاپس ، دشیم . عقاو  اهنآ  بولغم  ًانایحا 
دمحم ییاورنامرف  یتقو   2 (1) دش . زوریپ  زین  ناگرگ  ير و  رب  ات  دـیناسر  مه  هب  دوخ  رد  یناوارف  رادـتقا  هتفرگ و  الاب  دـیز  نب  نسح  راک 

نکل تفای ؛ ینوزف  يولع  دیز  نب  نسح  رادتقا  تکوش و  درک  هبلغ  وا  رب  راّفـص  ثیل  نب  بوقعی  دراذگ و  فعـض  هب  ور  يرهاط  رهاط  نب 
اب گنج  يارب  ار  یهاپـس  اذـل  دـهد ؛ همادا  اهنآ  رد  دوخ  تموکح  هب  دروآ  تسد  هب  هک  ار  يدـالب  دـیز ، نب  نسح  تساوخیمن  بوقعی 

نب نسح  دید ، هیهت  ق  لاس 260 ه . رد  دیز  نب  نسح 

ق .) 257 ه . ، 255 ، 252 ، 251 ياهلاس 250 ، ثداوح  رد   ) 66 و 82 ، 57 ، 53 ص 40 ، ج 7 ، لماکلا ، ك : ر . - . 1
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لابج يوس  هب  دیز  نب  نسح  يوجتسج  يارب  تفای و  الیتسا  يراس  لمآ و  رب  ثیل  نبا  بوقعی  داهن و  يور  ملید  هب  دروخ و  تسکش  دیز 

تشگزاب دیز  نب  نسح  ق  لاس 261 ه . رد  تفای . تاجن  نآ  زا  یتخس  هب  دش و  هجاوم  يال  لگ و  ناراب و  اب  یلو  درک ؛ تکرح  ناتسربط 
. دوـــبر رد  ار  وا  گرم  ق  لاـس 270 ه . بجر  رد  هکنآ  اـت  دـناریم  تموـکح  نیمزرـس  نیا  رب  هراوـمه  تفاـی و  تـسد  ناتـسربط  رب  و 

يولع دیز  نب  دمحم  (1) 3 ب - دیماجنا . لوط  هب  زور  شش  هام و  تشه  لاس و  هدزون  تدم  شتموکح 
اهگنج و اـب  هجاوم  دـیز  نب  دـمحم  تموکح  ماـیا  رـسارس  دـش . يو  نیـشناج  دـمحم  شردارب ، تفر  اـیند  زا  دـیز  نب  نسح  هک  هاـگنآ 
هک یکانلوه  ياهگنج  زا  یکی  رد  و  درکیم ، دربن  یناماس  دمحا  نب  لیعامـسا  اب  ینامز  نایرافـص و  اب  یهاگ  دوب . تخـس  ياهدادیور 
هک دوب  گنج  نیا  رد  تشادرب . یتحارج  داد  يور  دـمآ - وا  اب  گـنج  هب  یناـماس  لیعامـسا  يوس  زا  هک  نوراـه - نب  دـمحم  وا و  ناـیم 

4 (2) تفر . ایند  زا  لاس 287  رد  تشادرب - تحارج  هک  يدنچ  زا  سپ  دیز - نب  دمحم  هاگنآ  دش ، ریسا  دیز  شرسپ 

ص 136 . ج 7 ، لماکلا ، - . 1
دمحم دزن  دوب - یلع  يرگید  مان  هیواعم و  اـهنآ  زا  یکی  ماـن  هک  هعفارم - يارب  رفن  ود  دـیوگیم : ریثانبا  ص 166 . ج 7 ، لماکلا ، - . 2
دمحم تسا ، يربخ  مان  ود  نیا  ریز  تفگ : هیواعم  تسا . نشور  امش  نایم  يرواد  مکح و  تفگ : اهنآ  هب  دیز  نب  دمحم  دندمآ . دیز  نب 

اهیبصان و ّرـش  زا  ارم  ات  داهن  نم  رب  هیواعم  مان  دوب و  نیتسار  نایعیـش  زا  یکی  نم  ردـپ  تفگ : هیواـعم  تسیچ ؟ ربخ  نیا  تفگ : دـیز  نب 
یمـسبت دیز  نب  دمحم  داهن ؛ یلع  ار  وا  مان  یعیـش ، نایولع  سرت  زا  هدوب و  یبصان  یلع ، ردـپ  اما  دـنک ؛ ظفح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد 

داد . رارق  دوخ  تبحم  لومشم  ار  وا  دومن و  یکین  يو  هب  درک و 
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18 ص :
مالـسلا امهیلع  نیـسحماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دقرم  يانب  يارب  يدایز  لاوما  هک  دوب  نسح - ردارب ش  ای  و  دـمحم - نیمه 

. میدومن هراشا  البرک  فجن و  هب  عجار  نامراتفگ  رد  بلطم  نیا  هب  هکنانچ  درک ؛ هنیزه 
شورطا یلع  نب  نسح  ج -

ملید رب  شورطا »  » هب فورعم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  نسح  نب  یلع  نب  نسح  تفر  ایند  زا  يولع  دیز  نب  دمحم  یتقو 
درگ وا  نوماریپ  دندروآ و  مالسا  ملید  مدرم  زا  يرایسب  درکیم . توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  تشاد و  تماقا  نآ  رد  لاس  هدزیس  دش و  دراو 

یناگدنز لمآ  هیحان  ات  دور ) دیفس  ایوگ   ) دور دیعس  تشپ  رد  هک  ملید  مدرم  زا  درک و  انب  يدجاسم  ملید  دالب  رد  یلع  نب  نسح  دندمآ .
دوب نآ  ییاونش  رد  وا  شوگ  ینیگنس  يرک و  تلع  دناهدوب . یعیش  دیز و  نب  نسح  بهذم  وریپ  هدروآ و  مالسا  وا  تسد  هب  دندرکیم 
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نایناماس هطلس  تحت  راگزور  نآ  رد  ناتـسربط   5 (1) دروآ . دورف  شرـس  رب  ياهبرـض  ریـشمش  اب  شورطا ، دیز  نب  دمحم  گنج ، رد  هک 

رب داد  يور  ناتـسربط  رد  نایناماس  هدـناشن  تسد  یلاو  وا و  نایم  هک  یگنج  زا  سپ  دـمآرب و  نآ  فرـصت  ددـصرد  یلع  نب  نسح  دوب و 
زا ق  لاس 304 ه . هب  یناماس  نایهاپـس  هاگنآ  دـش ؛ رادربمان  رـصانلا »  » هب دروآ و  رد  فرـصت  هب  ار  ناتـسربط  دـش و  زوریپ  نایناماس  هاـپس 

. دندناسر لتق  هب  ار  يو  دنتخات و  وا  يوس  هب  گنج  يارب  ناسارخ 
یعاد مساق  نب  نسح  د -

زا ار  نایناماس  نارادفرط  تفای و  الیتسا  ير  رب  و  تساخاپهب ، یعادلا »  » هب فورعم  يولع ، مساق  نب  نسح  وا  داماد  یلع ، نب  نسح  زا  سپ 
دروآ و رب  رس  یملید  هیوریش  نب  رافـسا  يو ، راگزور  رد  دروآ . رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  مق  رهبا و  ناجنز ، نیوزق ، سپـس  دنار ؛ نوریب  نآ 

رافسا هب  طوبرم  شرازگ  یتقو  دربیم . رس  هب  ير  رد  نامز  نیا  رد  یعاد ، درک . ادیپ  الیتسا  ناتـسربط  رب  دناسر و  مه  هب  یتمظع  تردق و 
. دش هتشک  نآ  رد  يولع » یعاد   » هک تفرگ  رد  ینینوخ  گنج  ودنآ  نایم  تشگزاب و  ناتسربط  هب  دیسر  يو  يارب 

تروص ًادمعت  یعاد ، مساق  نب  نسح  نایهاپس  نارای و  رثکا  رارف  مازهنا و  داد . يور  ق  لاس 316 ه . رد  هعقاو  نیا 

ص 26 و 27 . ج 8 ، لماکلا ، - . 1

نایولع www.Ghaemiyeh.comتلود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :
! درکیم عنم  رمخ  برش  مدرم و  هب  ملظ  زا  ار  نانآ  دننک و  لمع  تسرد  دادیم  روتـسد  دوخ  نارای  هب  یعاد »  » هک دوب  نآ  شتلع  تفرگ ؛

دوخ یهدنامرف  هب  ار  شورطا  نب  نیسحلاوبا  دننک ، ریگتسد  اتدوک  اب  ار  وا  دنتـشاد  میمـصت  دنتفرگ و  لد  هب  ار  یعاد  هنیک  تهج  نیمه  هب 
هئطوت وا  هیلع  هک  ار  یناسک  دـش  هاگآ  اهنآ ، تاـّین  هئطوت و  زا  یعاد  مساـق  نب  نسح  یتقو  دـنناوخب . وا  ماـن  هب  هبطخ  دـنیامن و  باـختنا 

يوس هب  مدرم  توـعد  ددـص  رد  مارهب  نب  نوراـه  وا  رومأـم  هتـشامگ و  درک  ساـسحا  هیوریـش ، نب  رافـسا  دـیناسر . لـتق  هب  دـندوب  هدرک 
رفعجوبا و دنک و  تلـصو  لمآ  فارـشا  هداوناخ  زا  یکی  اب  داد  روتـسد  دناوخارف و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  اذل  تسا ؛ هدمآ  رب  يولع  رفعجوبا 

نیا درک و  نیعم  ار  یّـصاخ  زور  دـنک . راضحا  سلجم  نآ  رد  ار  اهنآ  دـیامن و  توعد  دوخ  یـسورع  سلجم  هب  ار  يولع  ياسؤر  ریاـس 
هتسجرب لاجر  ریاس  رفعجوبا و  دش ، روهلمح  نوراه  هناخ  هب  ناهگان  دیـسر و  لمآ  هب  نیعم  ِدعوم  رـس  رد  رافـسا  دیناسر . ماجنا  هب  ار  راک 

. دندش اهر  نادنز  زا  ایرکزوبا  هنتف  مایا  رد  هکنآ  ات  تخاس ، ینادنز  اجنآ  رد  داتـسرف و  اراخب  يوس  هب  ار  اهنآ  درک و  ریگتـسد  ار  يولع 
. دش یشالتم  ناتسربط  ملید و  رد  نایولع  عاضوا  (1) 6 و 

. تشاذگ راشتنا  جاور و  هب  ور  هدرک و  بسک  دنمجرا  یماقم  ناریا  نیمزرس  زا  ياهراپ  رد  عیشت  نایولع ، توعد  رذگهر  زا 

ص 59 . ج 8 ، لماکلا ، - 1

نایولع www.Ghaemiyeh.comتلود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


21 ص :

ناریا رد  هیوب  لآ  هعیش و 

سابعینب هطلـس  ریز  دالب  مامت  هب  هکلب  قارع ، ناریا و  رـسارس  هب  نآ  ذوفن  هاگنآ  دـش ؛ زاـغآ  زاریـش  رد  هیوبلآ  رادـتقا  تموکح و  7 (1)
ذوفن یـسایس - ییآراک  ریبدـت و  اـب  مأوت  تکلمم - رـسارس  رد  دوخ  تموکح  ناـمز  رد  هیوبلآ  تفاـی . شرتسگ  اـهنآ  رد  هدرک و  ذوفن 

هب ار  هطوبرم  خیرات  زا  يرادـقم  هک  یـسک  ره  يارب  هتکن  نیا  تفریم . رامـش  هب  یتافیرـشت  لبمـس  کی  ًافرـص  یـسابع  هفیلخ  دنتـشاد و 
. تسا نشور  مولعم و  اًلماک  دشاب  هتفرگ  یسررب  هعلاطم و 

دـش هراشا  هک  هنوگناـمه  دـسریم . مالـسا  زا  لـبق  ناریا  ناورـسخ  ناـهاشداپ و  هب  اـهنآ  بسن  هلـسلس  دنتـسه و  ناـیملید  زا  هیوبلآ  - 1
هب هلسلس  نیا  زا  هک  ینایاورنامرف  نیلوا  دیـسر . نایاپ  هب  ق  لاس 447 ه . رد  دیدرگ و  زاغآ  زاریـش  رد  ق  لاس 321 ه . رد  اهنآ  تموکح 
لاس هب  هک  هیوب  نب  دمحا  نیدـلازعم  و  تفر . ایند  زا  ق  لاس 338 ه . رد  هک  هیوب  نب  یلع  نیدلادامع  دنردارب : هس  دـنتفای  تسد  تموکح 

هلـسلس نیا  ياورنامرف  نیرخآ  و  داد . يور  ق  لاس 366 ه . رد  وا  تاـفو  هک  هیوب  نب  نسح  نیدـلانکر  و  تفگ . عادو  ار  اـیند  ق  356 ه .
. دنابوسنم ودب  قارع  رد  ناقاخ  هلیبق  دنیوگیم  هک  تسا  میحرلا » کلملا  »

- دش حرطم  هک  یناونع  قباطم  ناریا - رد  هعیـش  هیوبلآ و  هب  عجار  طقف  میهاوخیم  ام  دنک  روصت  باتک  نیا  هدـننک  هعلاطم  تسا  نکمم 
دای تفرگیم - ارف  ار  اهنآ  هیوبلآ  هطلس  هک  ار - رگید  ياهاج  قارع و  هداد و  میمعت  ار  دوخ  ثحب  ام  نکل  میزادرپب ؛ وگتفگ  ثحب و  هب 

میاهتسشن . وگتفگ  هب  ناریا  هرابرد  لصف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  يارب  ناریا  هب  ثحب  نداد  صاصتخا  زا  ام  فده  و  میدرک .
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عیشت رد  اهنآ  ییادیپ  روهظ و  مغریلع  هیوبلآ - تشاد و  دوخ  ششوپ  ریز  ار  قارع  ناریا و  دالب  رثکا  هیوبلآ  نامز  رد  تنسلها  بهذم 
دندرک راتفر  هنوگنامه  هعیش  اب  ینس ، نارادمامز  سکع ، هب  دنتـساخن ، رب  زیتس  تفلاخم و  هب  ننـست  اب  نآ - هب  تبـسن  دیدش  یگتـسبلد  و 

. میهاگآ نآ  زا  ام  همه  هک 
هویش و دنتشاد ، طلست  اًلماک  یمالسا  ياهنیمزرس  تفالخ و  رب  دندوب و  رادروخرب  فرگش  يرادتقا  تکوش و  زا  هکنیا  اب  هیوبلآ  يرآ !

اهنآ تموکح  مایا  رد  هکلب  دـندرکیمن ؛ لمع  زیمآبصعت  تنـسلها  اب  دوخ  عیـشت  رطاخ  هب  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ّتیعر  اب  وکین  يراـتفر 
تردق توطـس و  و  دـندرکن ، ایح  یعیـش  ناطلـس  زا  دوب ، هدیـسر  مه  هب  تنـسلها  يوس  زا  هنتف  هک  داد  خر  ینـس  هعیـش و  نایم  یثداوح 
ثداوح هعلاطم  اب  دنتفرگن . تازاجم  هب  ار  تنـسلها  هعیـش - زا  تیامح  عافد و  ماقم  رد  هیوبلآ - اذهعم  دـندادن ؛ رارق  رظن  ّدـم  ار  ناطلس 
بحاص هک  هیوبنایاورنامرف - ربارب  رد  یمالسا  ياهنیمزرـس  ارچ  هک  میربیم  یپ  هتکن  نیا  هب  لماکلا »  » باتک رد  ق  لاس 440 ه . زا  سپ 

. دندادیم همادا  دوخ  تموکح  هب  رادتقا  اب  دندرگ  ور  هب  ور  يدایز  تالکـشم  ّلح  اب  هکنیا  نودب  نانآ  هدوب و  مار  دندوب - اطع  تردق و 
رد هیوبلآ  اریز  دندوب ؛ هدش  هتـشرس  بهذم  هب  تمدخ ، رد  دندوب - دـنبیاپ  بهاذـم  زا  یکی  هب  هک  ییارما - كولم و  ریاس  دـننام  هیوبلآ 

هک يرادقم  نامه  هب  ییاناوت و  هزادنا  هب  بهذم  زا  عافد  ماقم 
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23 ص :
یعس و نارود  دیاب  ار  هیوبلآ  تموکح  نارود  رسارس  اذل  دنتشادیم ؛ لوذبم  ار  دوخ  ششوک  درکیم  اضتقا  اهنآ  تامولعم  تاعالطا و 

. تسناد مالسلا  مهیلع  تیبلها  بهاذم  جیورت 
هتسجیم هرهب  یهار  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکالوسر  كاپ  ترتع  ماقم  ندرب  الاب  بهذم و  نیا  زا  عافد  يارب  هک  دینیبیم  خیرات  رد 

. دندیدرونیم رد  ارنآ  و 
زا ارنآ  ناناملـسم  هک  دـمآ  يربـنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  تسا  يزور  مخریدـغ و  زور  هـجح ، يذ  مهدـجیه  زور 
نآ نمض  دومرف و  داریا  ياهبطخ  مالسلا  مهیلع  یضترم  یلع  تیبلالها و  تلیضف  نایب  ماقم  رد  ترضحنآ  دندوب ، هتخادرپ  نارتش  لمحم 

، تفرگ رارقا  بلطم  نیا  هب  عجار  مدرم  زا  یتـقو  يرآ . دـنتفگ : نیملـسم  متـسین ؟ رتراوازـس  امـش  دوخ  زا  امـش  هب  تبـسن  نم  اـیآ  دومرف :
تـسود ار  وا  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ ! تسوا ، يـالوم  یلع  نیا  مشاـبیم  وا  رب  وا  ِدوخ  زا  رتراوازـس  ـالوم و  نم  هک  سک  ره  دوـمرف :

. درادیم نمشد  ار  وا  هکنآ  رادب  نمشد  درادیم و 
داریا مالـسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع  نسحلاوبا ، هرابرد  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر  نانخـس  زا  ياهراپ  هلمج  نیا 

. دومرف
هب ار  مالـسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  اریز  تسیرگنیم ؛ گرزب  دایعا  زا  یکی  ناونع  هب  يزور  نینچ  هب  هعیش 

نیا هک  دندوب  رتراوازس  نایعیش  نیاربانب  دومرف ؛ بوصنم  ناشدوخ  هب  تبسن  مدرم  زا  رتراوازس  هفیلخ و  ماما ، ناونع 

ناریا رد  هیوب  لآ  www.Ghaemiyeh.comهعیش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


24 ص :
. دنروآ لمع  هب  لیلجت  نآ  زا  هدرمش و  رب  گرزب  ار  زور 

تروص زور  نیا  رد  ییاهراک  دندیشوکیم و  اراکشآ  نآ  تشاد  یمارگ  سیدقت و  رد  دنتـشادیم و  یمارگ  تخـس  ار  زور  نیا  هیوبلآ 
رب رد  رخاف  ياههماج  دـندرکیم ، ینامداش  رورـس و  راـهظا  دـندزیمن ، ییاـهراک  ناـنچ  هب  تسد  نآ  زج  يدـیع  چـیه  رد  هک  دـندادیم 

يارب ار  اهكاروخ  نیرتعوبطم  هک  يروطهب  دنتشادیم  راک  هب  یتافیرـشت  ياههرفـس  ندرتسگ  ماعطا و  رد  يدایز  شـشوک  دنتفرگیم و 
يالو هک  اهراک  هنوگنیا  لاثما  دندرکیم ؛ هداشگ  ار  اهتسد  قافنا  ششخب و  رد  دنتخاسیم و  هدامآ  اههرفـس  نیا  يور  رب  رفاسم  میقم و 

نایاورنامرف كولم و  دـناوخیم . ارف  راـک  نیا  هب  ار  ناـنآ  يزور  نینچ  زا  لـیلجت  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  ّیلع  هب  تبـسن  اـهنآ  تبحم  و 
- بلطم نیا  دهاوش  زا  یکی  دنتـسه . رـصم  نییمطاف  هلمج  نآ  زا  هک  دندرک  يوریپ  دـندربیم - رـس  هب  هک  هطقن  ره  رد  هیوبلآ - زا  هعیش ،

ثداوح هرابرد  ریثانبا  راتفگ  دندادیم  رارق  دیع  زور  ناونع  هب  ارنآ  دندرکیم و  ینامداش  راهظا  ریدـغ »  » ینعی زور ؛ نینچ  رد  هعیـش  هک 
هجحيذ مشـش  تسیب و  زور  رد  تسا - دادـغب  رد  ياهلحم  هک  ةرـصبلا -» باب   » مدرم لاس  نیا  رد  : » دـسیونیم يو  تسا . ق  لاس 308 ه .
یلاـمعا راـک  هـب  تـسد  مرحم  مهدـجیه  زور  رد  ناسنیدـب  دـنهدیم ؛ ناـشن  یناوارف  یناـمداش  هدرک و  اـپ  رب  يدنمهوکـش  يدـنب  نـیذآ 

اروشاع زور  رد  نایعیش  هک  دندرگیم 
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اـههبق و تسا  ریدـغ  زور  هک  هـجح  يذ  مهدـجیه  زور  رد   8 (1) خرَک »  » نایعیـش هک  تسا  نیا  نآ  تـلع  دـنوشیم ؛ نآ  راکردـناتسد 
هحون و يراوگوس و  اب  هطبار  رد  اروشاع  زور  رد  نایعیش  نیمه  دنریگیم . دوخ  رب  رد  تنیز  يارب  رخاف  ياههماج  دنزارفایمرب و  اهدبنگ 

ینعی  ) ریدغ دیع  زا  دعب  زور  تشه  راک  نیا  ربارب  رد  ةرـصبلا » باب   » مدرم تسا . روهـشم  هک  دنهدیم  ماجنا  ییاهراک  هودـنا  مغ و  راهظا 
رکبوبا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاّیبن  زور  نیا  رد  دنیوگیم : دننکیم و  اپهب  رورس  نشج و  نایعیش  دننام  هجح ) يذ  مشش  تسیب و  زور 

. دندش راغ  دراو 
و دنزادرپیم ، يرادازع  هب  دنریگیم و  متام  اروشاع - زور  رد  نایعیش  دننام  هب  ار - اروشاع  زا  سپ  زور  تشه  نینچمه  هرصبلا  باب  مدرم 

9 (2) دیسر .» لتق  هب  ریبز  نب  بعصم  زور  نیا  رد  دنیوگیم :

ریغ يدرف  دندوب و  یعیـش  نآ  مدرم  مامت  درکیم ، هطاحا  يراصحو  راوید  ارنآ  فارطا  هک  دوب  دادغب  برغ  رد  یعیـسو  هلحم  خرک  - . 1
مان هب  رـسارس  ار  دادغب  زا  تمـسق  نیا  هدرک و  دای  ار  هتکن  نیمه  نادلبلا ) مجعم   ) رد توقای  هکنانچ  دشیمن ؛ هدید  اهنآ  نایم  رد  یعیش 

تسا . هدیمان  خرک » »
. دروآیمن دوجو  هب  یلکشم  هعیش  يارب  دشاب  هودنا  نزح و  زور  بعـصم  لتق  زور  و  دیع ، زور  راغ  زور  رگا  ص 54 . ج 9 ، لماکلا ، - . 2
رد ناملـسم  رازه  دـص  زا  شیب  هک  تسین  يزور  نامه  ریدـغ  زور  ایآ  درک ؟ هسیاقم  اروشاع  زور  اب  ناوتیم  ار  بعـصم  لتق  زور  ایآ  اـما 

یلع هب  ییوگ  کیربت  ماقم  رد  رمع  رکبوبا و  یتح  دـنتفگ ؟ تینهت  شیالاو  ماقم  رطاخهب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندمآ و  مه  درگ  زورنآ 
ره رورـس  ام و  رورـس  نونکا  مه  هک  وت  رب  نیرفآ  «: ) ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  کل  خب  خب  دندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع 
زور اما  دنشاب . مه  يداش  کیرش  يزور - نینچ  يارب  رورـس - نشج و  رد  نیملـسم  همه  تسا  مزال  نیاربانب  یتشگ ؛) ناملـسم  نز  درم و 
هیلع نیـسح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنوش ؛ نیگهودـنا  هدرـسفا و  يزور  نینچ  يارب  ملاع  ناناملـسم  مامت  هک  تسازـس  ینیـسح ، ياروشاع 

زا ار  اهيدـیلپ  دـنوادخ  هک  دوب  یتیبلها  هرمز  زا  و  اسک ، باحـصا  سماخ  وا ، هناحیر  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر  طبـس  مالـسلا 
هک تسا  یکاندرد  هثداح  وا  تداهـش  هثداح  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  تسا ؟ هدوبن  تشهب  لها  رورـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـیآ  درتس ؟ اـهنآ 

: مییوگب هک  تسا  یفاک  مینک  دای  ار  ياهزیگنا  ترـضح  نآ  رب  هودنا  نزح و  يارب  هکنیا  يارب  تسا ؟ هدـیدن  دوخ  هب  ارنآ  دـننام  راگزور 
لاس اههد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکالوسر  اریز  میروآ ؛ رد  ارجا  هب  ار  وا  نامرف  مییامن و  يدردمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکالوسر  اب  دیاب 

داد . نامرف  ترضح  نآ  رب  نتسیرگ  هودنا و  نزح و  هب  ار  مدرم  و  تشگ ، نیگهودنا  تسیرگ و  يزور  نینچ  يارب  اروشاع  هعقاو  زا  شیپ 
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روهشم هک  دنهدیم  ماجنا  ییاهراک  هودنا  مغ و  راهظا  هحون و  يراوگوس ، تهج  اروشاع  زور  رد  : » دیوگیم ریثانبا  هک  هنوگنامه  هعیش 

مدرم هب  هیوب  نب  دـمحا  هلودـلاّزعم ، اریز  دـنتخاسن ؛ دودـحم  هعیـش  هب  ار  نآ  دـنداد و  میمعت  دالب  مامت  رد  ار  راک  نیا  هیوبلآ  نکل  تسا ؛
دـنریگ و شیپ  رد  نتـسیرگ  هحون و  دـنیامن ، لـیطعت  ار  شورف  دـیرخ و  رازاـب و  دـندنبب ، ار  دوـخ  نیکاـکد  اروشاـع  زور  رد  داد  روتـسد 

10 (1) دندومن .» لمع  روتسد  قبط  زین  مدرم  دنننک  رب  رد  نشخ  هنیمشپ و  ییاههماج 

لاس 252 ه ق . ثداوح  رد  لماکلا ، - . 1
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نتـسیرگ هودـنا و  نزح و  زور  ناوـنع  هب  ار  نآ  هیوـبلآ  ناـیاورنامرف  هک  تفرگ  رظن  رد  هنوـگنآ  دـیاب  ار  يزور  نـینچ  ّتیعقوـم  ماـقم و 

. دندومنیم قیوشت  يراوگوس  يریگمتام و  هب  ار  مدرم  دندرک و  باختنا 
، روبزم رئاعـش  يارجا  رد  هکیلاـح  رد  دنـشاب  هدـشن  دـنمورین  رئاعـش ، نیا  رارمتـسا  هیاـس  رد  نایعیـش  دـیابن  ارچ  تقیقح  نیا  هب  هجوـت  اـب 

تهج نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  یعیـش  رهظم  ود  اروشاع ) ریدـغ و   ) زور ود  نیا  دـنتفرگیم !؟ دـییأت  هناشن  هب  ار  اـهنآ  تسد  زین  ناـیاورنامرف 
دندرک و ررقم  ار  يرگید » زور  ود   » دندیزرویم و تفلاخم  ودنآ  اب  تنـسلها  يامعز  دندومنیم و  دـییأت  ار  ود  نآ  یعیـش  نارادـمامز 

. دندرگ يورایور  نایعیش  اب  زور - ود  نآ  ندرک  ررقم  اب  دنتساوخ -
نآ هب  عجار  هعیش  دوبن  ازس  هکنانچ  دنتساخیمن ؛ رب  تفلاخم  هب  اروشاع  ریدغ و  زور  هرابرد  هعیـش  اب  تنـسلها  هک  تسه  دوب و  نیا  قح 
رـس رب  تسازـس  هکلب   ) دـننز تفلاخم  زا  مد  اهنآ  اب  دـندرک  مالعا  ازع  زور  ار  يرگید  یناـمداش و  زور  ار  یکی  تنـسلها  هک  يزور  ود 

اب اروشاـع  زور  رد  يراوگوس  نزح و  رهاـظم  زا  يرایـسب  رد  تنـسلها  نونکا  مه  مینیبیم  هکناـنچ  دنـسرب ) قـفاوت  هب  لـئاسم  هنوـگنیا 
رد ار  دوخ  هدش و  زاوآ  مه  دـندرک - شومارف  تسا  هناروکروک  بصعت  زا  یـشان  هک  ار  هدـیهوکن  ییورایور  نیا  هکنآ  زا  سپ  نایعیش -

. دننکیم مالعا  میهس  کیرش و  ازع ، مسارم  يارجا  اب  نانآ  تبیصم  مغ 
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28 ص :
؛ دندومنن افتکا  اروشاع  زور  رد  هودنا  نزح و  رئاعـش  ریدغ و  زور  رد  رورـس  رهاظم  هب  ًافرـص  عیـشت ، بهذم  هب  تمدـخ  تهج  رد  هیوبلآ 

مامت اب  ار  هعیش  ياملع  نانآ  دنتشادیم ؛ فورصم  تیبلالها  هب  تمدخ  رد  ییاناوت  ردق  هب  نکمم و  هلیـسو  ره  هب  ار  شیوخ  یعاسم  هکلب 
یتح دـندرکیمن ؛ غیرد  ناوارف  لاوما  لذـب  تیانع و  زاربا  لیلجت و  هنوگچیه  زا  اـهنآ  هراـبرد  دنتـشادیم و  یمارگ  تاـناکما  لـیاسو و 

( هارث باط   ) نامعن نب  دـمحم  نب  دـمحم  دـیفم ، خیـش  رادـید  ترایز و  هب  دـشیم و  بکرم  رب  راوس  يدنمهوکـش  عضو  اـب  هلودـلادضع 
، داهنیم جرا  املع  هب  هدوب و  ملعلها  ملع و  رادتـسود  هلودلادضع  : » دـسیونیم ق  لاس 372 ه . ثداوح  رد  ریثانبا  هک  اجنآ  اـت  تفریم .

11 (1) دنزادرپب . هرظانم  هب  مه  اب  لئاسم  رد  ات  تسشنیم  نانآ  اب  درکیمن و  غیرد  اهنآ  هب  ناسحا  زا 

ششوک هب  نایوجشناد  بالط و  ندرک  راداو  و  یملع ، شبنج  تکرح و  داجیا  ملع  رادتسود  راوگرزب و  تیصخش  نیا  فده  ایوگ  - . 1
دوصقم دـصقم و  هلودـلادضع  تهج  نیمه  هب  دَراذـگ ؛ ینوزف  هب  ور  نادنمـشناد  رامـش  رذـگهر  نیا  زا  هک  تسا  هدوب  موـلع  لیـصحت  و 

ص  ) هلودلادضع لاح  حرـش  نمـض  ینالقاب - دـیهمتلا »  » باتک لیذ  رد  دوش . فیلأت  وا  مان  هب  ییاهباتک  هک  دوب  ازـس  هدوب و  ملع  لاجر 
وا سلجم  و  تسا ، هدوب  املع  ملع و  رادتـسود  یملید  هیوب  نب  ورـسخ  انف  هلودلادضع  دناهتفگ : نارگید  هَّللادبعوبا و  تسا : هدـمآ  (- 246

اهنآ يارب  هلودـلادضع  دـنتفاییم ، لکـشت  نیملکتم  اهقف و  زا  اهنآ  رثکا  دوب و  یّنف  ره  نادنمـشناد  املع و  زا  يدایز  رامـش  زا  نوحـشم 
تخاسیم . دقعنم  هرظانم  يارب  یسلاجم 
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رد حاضیإلا »  » هلمج نآ  زا  هک  دندرکیم  فیلأت  ییاهباتک  وا  مان  هب  وا و  يارب  دندومنیم و  وا  رضحم  گنهآ  يرهـش  ره  زا  نادنمـشناد 
نآ دـیؤم  هاوگ و  ریثا » نبا   » نخـس نیا   12 (1) تسا . اـهنآ  زج  خـیرات و  رد  یجاـتلا » ، » بط رد  یکلملا » «، » تاءارقلا یف  ۀـجحلا  ، » وحن

دودحم هعیش  ياملع  هب  وا ، تبحم  مارتحا و  دیزرویم و  تبحم  ینـس - هعیـش و  زا  ّمعا  شناد - لها  همه  هب  تبـسن  هلودلادضع  هک  تسا 
ماقم رد  تنسلها  بهذم  اب  هیوبلآ  هکنیا  ربینبم  تخاس  نومنهر  میدرک  دای  هیوبلآ  هب  عجار  اًلبق  هک  ینخـس  هب  ار  ام  هتکن  نیمه  دوبن .
ردار نایعیش  هیوبلآ  دندادیم . رارق  دوخ  تیامح  دییأت و  لومـشم  یبتکم  بهذم و  ره  زا  ار  ملع  هکلب  دندمآیمن ؛ رب  ّتیدض  هضراعم و 
یتسد اهنآ  هب  تبـسن  شـشخب  اطع و  رد  دـندومن و  نییعت  اهنآ  يارب  ییاههنیزه  مظنم و  ياـهيررقم  دـنداد و  ناکـسا  هفّرـشم  ِدـهاشم 

دندیچوکیم و اهنآ  يوس  هب  نارجاهم  دشیم  هافر  شیاسآ و  زا  رادروخرب  یناگدنز  رظن  زا  هک  هاگنآ  دهاشم ، نیا  اریز  دنتشاد ؛ هداشگ 
. تشگیم عوبطم  ریذپناکما و  نارئاز  يارب  اهنآ  رد  تماقا 

ق . لاس 372 ه . ثداوح  رد  ص 8 ، ج 9 ، لماکلا ، - . 1
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یتح دنتـشارفارب ؛ سدقم  ياهحیرـض  يور  رب  یعیفر  ياهدبنگ  و  دندرک ، اپ  رب  هفرـشم  دـهاشم  رد  يدنمهوکـش  میظع و  ياهانب  هیوبلآ 

هدومن تماقا  فرشا  فجن  رد  نآ  هعسوت  لیمکت و  مالسلا و  هیلع  يولع  دقرم  نامتخاس  يارب  لاسکی  هب  بیرق  شنایهاپـس  هلودلادضع و 
نانابهگن نارواجم ، املع ، نایولع ، زاب  یتسد  اب  و  دومن ، انب  اجنآ  رد  اهطابر  اههناخ و  و  درک ، لیمکت  تمظع  هوکـش و  تیاهن  رد  ارنآ  و 
يزاسزاب حالصا و  دندوب  هدرک  داجیا  نَیعالآ  هک  ار  یتانق  تخاس و  دنمهرهب  دوخ  ناوارف  ياهششخب  زا  ار  فیرش  دقرم  نیا  نایلوتم  و 
يزاسزاب هعسوت و  هب  و  دز ، تسد  یبلاج  ياهراک  هب  تایحتلا ) یکزا  هباحصا  هلآ و  هفرش و  نم  یلع   ) ینیسح دهشم  رد  ناسنیدب  و  درک .

. درامگ تمه  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسحماما  دقرم  نارواجم  نایلوتم و  راّوز و  يارب  لاوما  فرص  و 
نیا هب  گرم  زا  سپ  ار  اهنآ  ياههزانج  دندومنیم و  فیرـش  ياهدـقرم  نیا  گنهآ  ترایز ، يارب  دوخ  تایح  نامز  رد  هراومه  هیوبلآ 

هب هک  نحص  رد  رانک  دقرم - تشپ  رد  يولع - دقرم  نحـص  رد  نم  دنوش . هدرپس  كاخ  هب  اهنآ  راوج  رد  ات  دندربیم  سدقم  ياهناکم 
. مدرک رادید  ار  اهنآ  روبق  تسا  فورعم  یسوطلا » باب  »

هب دـنتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  یعاسم  همه  دنتـسناوت  ات  مالـسلا  مهیلع  تیبلالـها  بتکم  بهذـم و  هب  تمدـخ  رد  هیوبلآ  هکنآ : هصـالخ 
؛ دندمآرب عیشت  يایحا  ماقم  رد  شیوخ  تعاطتسا  هزادنا 
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هب نابز  نانآ ، ییاورنامرف  دـهع  رد  نایعیـش  رامـش  ینوزف  اـهنآ و  تموکح  ناـمز  رد  عیـشت  راـشتنا  جاور و  هب  نیخروم  زا  ياهراـپ  یتح 

، تسا هتـشاد  هاگن  نادیواج  ار  راثآ  نیا  زین  خـیرات  تسا ؛ نخـس  نیمه  رب  هاوگ  قارع  ناریا و  رد  نادـناخ  نیا  راثآ  و  دـندوشگ ؛ فارتعا 
میظع شقن  دراد  ییانشآ  هیوبلآ  اب  نامزمه  هیوبلآ و  تموکح  زا  لبق  ناریا  خیرات  هب  هک  یـسک  دنداهن . یناریو  هب  ور  راثآ  نیا  هچ  رگا 
عیشت راشتنا  رارقتسا و  روظنم  هب  هیوبلآ  مییوگب  تسا  یفاک  ردق  نیمه  دسانشیم ، یبوخ  هب  ار  نآ  رشن  عیـشت و  ظفح  رد  هیوبلآ  رثؤم  و 

دندیزگرب ترازو  هب  ار  دابع (1) 13  نب  بحاص  دننام  یتیصخش ،

هب ردقنارگ  ياهتیـصخش  زا  ایند  نید و  بدا ، ملع ، رد  تساهدوب و  رعاش  ملکتم و  بیدا و  ملاع و  هیوبلآ و  هلودـلارخف  ریزو  يو  - . 1
میعز چیه  يارب  نادمحلآ  هلودلا  فیس  يارب  زج  هک  ریظنیب  یعامتجا  دندشیم ، عمج  وا  درگ  يرامشیب  يارعش  املع و  دوریم . رامش 

رد ار  رهدـلاۀمیتی »  » باتک یبلاعث  تشاگن و  ار  رابخالانویع »  » باتک هارث ) باط   ) هیوباـبهک دوب  وا  يارب  دوب . هدـماین  مهارف  ییاورناـمرف  و 
هک تسا  ۀمامإلا »  » باتک هلمجنآ  زا  دـنکیم ، دای  دابع  نب  بحاص  زا  یتافنـصم  ناکلخنبا  درک . فیلأت  وا  يارعـش  وا و  لاوحا  شرازگ 
رد طیحملا »  » باتک يرگید  و  تسا . هدرک  ثحب  وا  تماما  تابثا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لیـضفت  رد  باتک  نیا  رد  بحاـص » »

، باتک نیا  دوب . هدرک  خاسنتـسا  دوخ  ملق  هب  ار  نآ  هک  مدید  فجن  رد  يوامـس  دـمحم  هناخباتک  رد  ار  باتک  نیا  زا  ياهخـسن  نم  تغل .
ماقم تسا . هدـش  میظنت  بیوبت و  هجو  نیرتهب  هب  نآ  لوصف  فذـح و  نآ  رد  يرعـش  دـهاوش  هک  دـشابیم  لیلخ  نیعلا »  » باـتک صیخلت 

هدورس وا  يارب  ياهیثرم  شتافو  زا  سپ  هتفگ و  حدم  شتایح  رد  ار  يو  یـضر » فیرـش   » هک دوب  هتـشگ  عیفر  نانچ  نآ  دابع  نب  بحاص 
تفر . ایند  زا  ق  لاس 385 ه . رد  و  دش ، هداز  ق  لاس 326 ه . هب  دابع  نبا  بحاص  تسا .
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32 ص :
. درکیم يراکادف  نآ  رشن  هار  رد  دوب و  راکشآ  وا  عیشت  هک 

هتشگ ینالوط  ام  ثحب  میزاس ، هدرتسگ  عیـشت  زا  اهنآ  تیامح  عافد و  هیوبلآ و  یبهذم  ینید و  تامدخ  هرابرد  ار  نخـس  میهاوخب  رگا 
رامـشیب ناوارف و  نانچنآ  نادـناخ  نیا  راثآ  نیا ، رب  هوـالع  میوشیم ؛ جراـخ  تسا - راـصتخا  زاـجیا و  هک  دوخ - روظنم  فدـه و  زا  و 

. درادن ار  اهنآ  نتشاگن  نتفریذپ و  شیاجنگ  دودحم ، نینچ  نیا  ییاههفیحص  هک  تسا 

ناریا رد  اهلوغم 14  هعیش و 

 (1)
تلود و دزاسیم - ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  ینالوط ، یتفاسم  نامز  رظن  زا  هکنآ  مغریلع  اهلوغم - هیوبلآ و  ییاورنامرف  تموکح و  ناـیم 
زا ياهراپ  ًانایحا  هکلب  دشاب ؛ هدرک  يریگتسد  نایعیش  زا  هدروآ و  لمع  هب  تیامح  عیـشت  زا  هک  درادن  دوجو  يرکذ  لباق  مهم و  تموکح 

رارق دوخ  ياهینمـشد  جامآ  ار  اهنآ  هدومن و  زیتس  گنج و  هعیـش  اب  دنتـساوخ و  اپهب  دندوب - تکوش  تردـق و  ياراد  هک  اهتموکح -
يرگهزیتس و رد  اهنآ  راتفر  هک  نایقوجلس  دننام  دنداد ؛

ضرقنم نادناخ  نیا  تموکح  ق  لاس 736 ه . رد  دیعسیبا  گرم  اب  و  دش ، زاغآ  ق  لاس 650 ه . هب  ناریا  رد  ناخوکالوه  تموکح  - . 1
دیدرگ .
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درک و دنلبرس  اهلوغم  تموکح  تلود و  ماجنارس   15 (1) تسا . هدش  طبض  تبث و  خیرات  بتک  رد  نآ  زج  دادغب و  رد  هعیش  اب  ینمـشد 

بهاذـم همه  هب  تخاس و  ضرقنم  ار  سابعینب  تفالخ  تموکح و  درب ، شروی  قارع  رب  رگید  راب  تفای و  ـالیتسا  ناریا  رب  ناـخوکالوه 
. دندربیم رس  هب  وا  ذوفن  ریز  هک  يدالب  مامت  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هلمج  زا  داد ؛ يدازآ 

کلـسم مه  وا  اـب  هچ  رگا  داـهنیم ؛ جرا  ار  تقاـیل  اـب  دارفا  مـلع و  لـها  تشاذـگیم و  مارتـحا  شناوریپ  ناـیدا و  هـمه  هـب  ناـخوکالوه 
مه هب  یگتـسبمه  ییاـمهدرگ و  تنـسلها  هعیـش و  ياـملع  ناـیم  دـش - دادـغب  دراو  هناـحتاف  هک  يزورنآ  تهج - نیمه  هب  دـندوبیمن ؛

. دناسر
اب ینمشد  ماقم  رد  ناخوکالوه  مییوگب  ات  تفریم  رامـش  هب  یمالـسا  رهـش  کی  دادغب  هک  تسا  هدوبن  ورنآ  زا  دادغب  رد  وا  ياهراتـشک 

تمواـقم وا  شروی  لـباقم  رد  هتـشگ و  يوراـیور  وا  اـب  دادـغب  هک  تسا  هدوـب  ور  نآ  زا  هکلب  تسا ؛ هدـیزای  تسد  راتـشک  نیا  هب  مالـسا 
وجگنج و ًاتاذ  وکالوه ، درکیم ،

: تسا هدمآ  نآ  رد ص 85 ) - ) تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  یکرت  زا  ار  نآ  رهاط  هزمح  هک  ۀیمالـسالا -» ةراضحلا  خیرات   » باتک رد  - . 1
مجنپ و نرق  ود  نایم  هلصاف  نیاربانب  دنربب . نایم  زا  اًلماک  ار  عیشت  دنتسناوتن  نکل  دنتفرگ ؛ هدهع  هب  ناریا  رد  ار  تنسلها  قوفت  نایقوجلس 

تسناد . ناریا  رد  ینید  تخس  هلداجم  نارود  دیاب  ار  يرجه  مشش 
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يارب دـندوب - کلـسم  مه  وا  اب  رگا  مه  مدرم  دـنچ  ره  تساخیم - رب  گنج  هب  وا  ربارب  رد  هک  ياهقطنم  ره  رد  هدوب و  زیرنوخ  كاّفس و 

. دزیم يزیرنوخ  هب  تسد  يزوریپ  هبلغ و 
16 (1) دندوب . هتشاذگ  دازآ  ار  بهاذم  لاونم  نیمه  هب  زین  وا  ياههداون  نادنزرف و  هدوب و  دازآ  ناخوکالوه  نامز  رد  نایدا  نیاربانب 

اطعا لمع  يدازآ  اهنآ  هب  ًافرـص  دوب  یفاک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذـم  يرادـیاپ  تایح و  هعیـش و  یناگدـنز  تاـیح و  يارب  ًاـساسا 
. درمش رب  عیشت  هعیش و  بولطم  هدیا  اههتساوخ و  قوف  دیاب  ار  ریما  ای  ریزو و  يوس  زا  نآ  اب  يرایمه  عیشت و  هعیش و  زا  تیامح  اما  ددرگ ؛
- فجن البرک و  هلح ، مدرم  رب  یبیسآ  دنزگ و  و  درک ، اطعا  يدازآ  عیشت - بهذم  هب  هلمج  نآ  زا  بهاذم - نایدا و  هب  ناخوکالوه  یتقو 

هک دمآ  دوجو  هب  روصت  نیا  یضعب  رد  تخاسن  دراو  دندوب - یعیش  رهش  دنچ  نیا  مدرم  همه  هک 

مایا رد  لوغم » نایناخلیا  ناوید  بحاص   » ینیوج کلم  اـطع  هک  تسا  نیا  اـهلوغم  ناـمز  رد  ناـیدا  يدازآ  ياـطعا  دـهاوش  زا  یکی  - . 1
هب بآ  دوب  رتدنلب  تارف  يارجم  زا  فجن  نیمزرـس  نوچ  دنک و  رفح  فجن  هب  تارف  زا  يرهن  دمآرب  ددصرد  ناخوکالوه  نب  اقابا  ناطلس 

فجن هـب  ق  لاـس 672 ه . رد  ار  بآ  قیرط  نیا  زا  ماجنارـس  درک و  رفح  فجن  يوس  هب  رهن  نیا  زا  یتاـنق  هاـگنآ  دیـسرن . فـجن  نیمزرس 
سوواـطنبا يرغلا » ۀـحرف   » باـتک رد  هکناـنچ  دوب ؛ هدومن  يزیریپ  ارنآ  لاـس  نیمه  رد  هک  درک  داـینب  فجن  رد  ار  یطاـبر  وا  دـیناسر .

تسا . هدوبن  ینیوج  بهذم  رب  وکالوه ، نب  اقابا  هکنیا  اب  تسا ؛ هدش  دای  بلطم  نیا  هارث ) باط  )
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35 ص :
؛ درمش رب  تسردان  يرادنپ  دیاب  ار  يروصت  نینچ  میوشیم : روآدای  اما  تسا ؛ هداهن  ندرگ  عیشت  بهذم  هب  هدروآ و  مالـسا  ناخوکالوه 

همه هب  تبـسن  يدازآ  نیا  هکنآ  هژیوهب  تسناد ، رما  نـیا  يارب  یلیلد  ناوـتیمن  ار  هدـش  داـی  ياهرهـش  مدرم  ندـیدن  بیـسآ  ًافرـص  اریز 
ياهرهش مدرم  تینوصم  اما  دسرب ؛) عیشت  بهذم  هب  تبون  ات  تشادن  مالسا  نید  هب  صاصتخا  ًاساسا  و   ) تشاد شرتسگ  نایدا  بهاذم و 

حتف زا  لبق  اهنآ  اریز  تسا ؛ هدوب  هدـش  دای  ياهرهـش  رکف  اب  لاجر  املع و  ریبدـت  هجیتن  ناخوکالوه  ياهيزیرنوخ  بیـسآ و  زا  روکذـم 
زا لبق  نوچ  دمآ ، دیدپ  ور  نآ  زا  طلغ ، روصت  نیا  دزاسن . نانآ  هجوتم  یبیـسآ  هک  داد  لوق  اهنآ  هب  مه  وا  دنتـساوخ و  ناما  وا  زا  دادـغب 
ملع دق  هدروآ و  رب  رـس  افتخا  زا  دندیدیمن  دوخ  هار  رـس  رب  یعنام  یتقو  ًالومعم  مه  نایعیـش  دشیم و  دراو  راشف  نایعیـش  رب  ناخوکالوه 

رد و  دنروآ ، مهارف  اهنآ  يارب  یتاقییضت  اهنآ  نانمـشد  هک  دشیم  ثعاب  دندوب  هتفرگ  وخ  نادب  نایعیـش  هک  یتداع  نیمه  و  دندرکیم .
لوقعم دشاب  هدرک  بلـس  بهذم  زا  ار  يدازآ  رگا  ناخوکالوه  دـننام  هک  دنتـسنادیمن  اما  دـننک ؛ داجیا  یعناوم  اهنآ  ياههتـساوخ  ربارب 

یمالسا بهاذم  همه  نمشد  ار  وا  دیاب  دوب - یقاب  شیوخ  رفک  رب  ناخوکالوه  رگا  ضرف  رب  اریز - دیامن ؛ بلس  عیـشت  بهذم  زا  هک  دوبن 
هب هدروآ و  مالسا  يو  دندرک  روصت  یخرب  دنام  لوهجم  نایعیش  رب  هتکن  نیا  نوچ  اما  . ) درمش رب 
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36 ص :
(. تسا هداهن  ندرگ  عیشت 

اغب نب  نوغرا  نب  نازاغ  دشیم ؛ هدیمان  دمحا »  » هک ناخوکالوه  نب  رادوکت  زا : دنترابع  هک  دـندروآ  مالـسا  نت  راهچ  لوغم  ناهاشداپ  زا 
ناخ رداهب  نآ  اقلا  دوب و  فورعم  هدـنبادخ » دـمحم  ناطلـس   » هب هک  نازاـغ  ردارب  سوـالوکین  تشاد ؛ ماـن  دومحم »  » هک ناـخوکالوه  نب 

رب تفر  ایند  زا  ناخوکالوه  نب  ناخاقابا  شردارب  یتقو  اریز  دییاپن ؛ يرید  وا  تموکح  تدم  دـمحا ، اما  هدـنبادخ ؛ دـمحم  رـسپ  دیعـسوبا 
« ودیاب  » رب هک  هاگنآ  وا  نازاغ ، اما  و  درک . هبلغ  يو  رب  يزیرگ - گنج و  زا  سپ  ناخاقابا - نبا  نوغرا  شاهدازردارب  نکل  تسـشن ؛ تخت 

سپ وا  ایآ  نکل  دروآ ؛ مالسا  دیسریم - رتشیب  ای  نت و  رازه  دص  هب  هک  شنایرگشل - هارمه  تفای  رارقتـسا  شتموکح  رما  تشگ و  زوریپ 
زا یکاح  هک  ییاههناشن  تاراما و  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دـشاب ؛ عطاق  دـناوتیمن  رظن  راهظا  نیا  تفگ  دـیاب  دـش ؟ اریذـپ  ار  عیـشت  نآ  زا 

: هکنیا زا  دنترابع  هک  دراد  دوجو  تسا  نازاغ  عیشت 
حیرـض دومن ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دهـشم  گنهآ  داهن و  يور  هلح  يوس  رد  دـمآ  قارع  هب  ق  لاس 696 ه . رد  نازاـغ  یتقو  - 

يوس هب  ترایز  يارب  هاگنآ  دـنهد . رارق  نایولع  رایتخا  رد  یناوارف  لاوما  هوجو و  هک  داد  روتـسد  درک و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  سدـقم 
رداص روتسد  دیشوک  يولع  دهشم  رد  هک  هنوگنامه  اجنآ  رد  تشگ و  مزاع  البرک  رد  ینیسح  دهشم 
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37 ص :
دادغب رد  ق  لاس 696 ه . هب  نازاغ  - 17 (1) درک . لمع  دوب - هدـمآ  قارع  هب  رگید  راب  هک  ق - لاس 698 ه . رد  ناسنیدـب  نینچمه  دومن .
دومن فرص  نآ  يانب  يارب  یناوارف  لاوما  داهن ، مان  ةدایسلارود »  » ارنآ درک و  انب  دندوب - دادغب  میقم  هک  نایولع - تفایـض  يارب  ییاههناخ 

. درک فقو  نآ  رب  ییاهنیمز  كالما و  و 
دوشیم بجوم  هک  اهراک  هنوگنیا  لاـثما  (2) 18 و  دـشیم . يراج  البرک  رهـش  هب  اـهنآ  زا  یکی  هک  درک : رفح  تارف  زا  رهن  هس  يو  - 

ماـجنا دراد  ناـیرج  وا  قورع  رد  عیـشت  نوخ  هک  یـسک  زج  ًاـبلاغ  ار  اـهراک  نیا  لاـثما  اریز  درامـش ؛ رب  یعیـش  ار  وا  يوـق ، ّنظ  هب  ناـسنا 
. دهدیمن

کلملادبع نیدلاماظن  یتقو  دوب . یفنح  بهذم  قبط  رب  رما  زاغآ  رد  وا  مالـسا  دروآ  مالـسا  هک  هاگنآ  هدـنبادخ ، دـمحم  سوالوکین  اما  و 
وا درک . بوصنم  شیوخ  کلامم  همه  تاضقلا » یضاق   » ناونع هب  ار  يو  دمآ  رد  وا  رب  دوب - تنسلها  نادنمـشناد  نیرتملاع  هک  یعفاش -
رد ار  وا  هبلغ  ناطلس ، یتقو  تخاسیم . موکحم  دوخ  تالالدتسا  رد  ار  نانآ  تخادرپیم و  یفنح  ياملع  اب  هرظانم  هب  ناطلس  رـضحم  رد 

زا هدنبادخ  دمحم  دمآیم  رب  ناطلس  يارب  یعفاش  بهذم  زا  نیسحت  ماقم  رد  زین  وا  دوخ  و  دیدیم ، هرظانم 

ق . ياهلاس 696 و 698 ه . ثداوح  رد  ۀعماجلا ، ثداوحلا  ك : ر . - . 1
ص 141 . دادغب ، خیرات  رصتخم  - . 2
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38 ص :
زا کی  ره  تفای و  رارمتسا  یفنح  ياملع  کلملادبع و  نیدلاماظن  نایم  هرظانم  هک  یماگنه  اما  دمآ ؛ رد  یعفاش  بهذم  هب  یفنح  بهذم 

شجنر ترودک و  دیسریم - رظن  هب  شوخان  نید  رما  رد  اهنآ  لاثما  هک  دادیم - تبسن  رگید  فرط  بهذم  هب  ییاوتف  يأر و  فرط  ود 
ریما وا ، بّرقم  يارما  زا  یکی  دوب . هتفگ  كرت  ار  مالـسا  نییآ  یتدم  ًاساسا  دنیوگ  و  دش ؛ رثأتم  تخـس  دمآ و  دـیدپ  ناطلـس  رد  يرطاخ 
نادب ار  وا  هتخاس و  انشآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  بهذم  نساحم  هب  ار  ناطلـس  دمآرب  ددصرد  يو  دوب ؛ یعیـش  یـشخبوجن ، نب  راطمرط 

زا یتعامج  اب  هارمه  یماما  يوآ  نیدلاجات  دیس  ناوا  نیا  رد  دمآ . دیدپ  بهذم  نیا  هب  یشیارگ  ناطلس  رد  وا ، یعاسم  زا  سپ  دناوخ ؛ ارف 
هاگنآ تفرگ ، رد  یتارظانم  ناطلـس  روضح  رد  کلملادبع  نیدـلاماظن  نیدـلاجات و  دیـس  نایم  دـمآ ؛ هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  دزن  هعیش 

نآ رذگهر  زا  هک  دید  یباوخ  درک ، ترایز  فجن  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دقرم  تفر و  قارع  يوس  هب  هرظانم  نیا  زا  سپ  ناطلس 
دندوب یعیش  هک  ییارما  زا  هتـسد  نآ  درک ؛ هضرع  دوخ  يارما  رب  ار  نآ  اذل  دومنیم ؛ رگید  بهاذم  زا  رتيوق  وا  هاگدید  زا  هیماما  بهذم 

. دندرک قیوشت  مالسلا  مهیلع  تیبلالها  بهذم  نتفریذپ  هب  ار  وا 
. دنیایب وا  سلجم  هب  املع  داد  روتسد  هدنبادخ  دمحم 

همالع اب  داد  روتسد  نیدلاماظن  تاضقلا  یـضاق  هب  ناطلـس  دیناسر . مه  هب  روضح  سلجم  نیا  رد  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یلح ، همالع 
ار یسلجم  دزادرپب . هرظانم  هب  یلح 
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39 ص :
نیا هب  ناطلس  و  دش ، زاغآ  تفالخ  هلأسم  رد  نیدلاماظن  همالع و  نایم  هرظانم  دندش و  رـضاح  نآ  رد  لضف  لها  املع و  هک  تخاس  هدامآ 

زا هدنبادخ  دمحم  ناطلس  دش . زوریپ  وا  رب  یلح  همالع  تشگ و  بولغم  نیدلاماظن  تاضقلا  یضاق  ماجنارـس  ات  دادیم ؛ ارف  شوگ  هرظانم 
ار یماما  بهذم  مسارم  یمالسا  دالب  رسارس  رد  دناوخ و  ارف  عیشت  هب  ار  تکلمم  لها  نایهاپـس و  درک و  راهظا  ار  دوخ  عیـشت  هظحل  نامه 

ثعاب هرظانم  نیمه  تخاس . نَونعُم  بوصنم و  کـلامملا » بیقن   » ناونع تمـس و  هب  ار  يوآ  دـمحم  نیدـلاجات  دیـس  و  دروآ . رد  ارجا  هب 
هب عجار  اما  دنکفا ؛ وترپ  ناریا  دالب  رسارس  رب  نآ  عاعش  هک  اجنآ  ات  تشگ ، ناریا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  بهذم  راشتنا  جاور و 
رب تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  ماـمز  هک  يزور  زا  يو  هک  میوـشیم  روآداـی  دیعـسوبا ، ناـخرداهب  ینعی  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  رـسپ 

. دیدرگ ضرقنم  ناریا  نیمزرس  رب  اهلوغم  تموکح  وا  گرم  اب  دوب ، مالسلا  مهیلع  تیبلالها  بهذم 
میـسن رـصع  نیا  رد  نایعیـش  اریز  تسا ؛ هدوب  ناریا  رد  اهلوغم  تموکح  رـصع  عیـشت ، ياهرـصع  نیرتناشخرد  زا  یکی  هکنآ : هصالخ 

ياهتسجرب ياملع  هب  رـصع  نیا  دنتخادرپ . یم  رگید  بهاذم  ناوریپ  اب  هلداجم  هرظانم و  هب  ًانلع  اهنآ  ياملع  دندرک و  ساسحا  ار  يدازآ 
: لاثما دروخیم ؛ مشچ  هب  رگید  يرصع  رد  رتمک  اهنآ  ریظن  هک  دنکیم  راختفا 

. دنشابیم وا  رسپ  ردپ و  یلح و  همالع  و  مالسالا » عیارش   » بحاص ققحم ، اهنآ  هلمج  زا  هک  دیعسلآ ، - 
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رد ود  نیا  هک  نیدلا  ثایغ  نیدـلا و  یـضر  راوگرزب : دیـس  ود  نیدـلادجم و  راکوکین  دنمـشناد  تسا : اهنآ  هلمج  زا  هک  سوواطلآ ، - 

. دندوب قارع  رد  نییبلاط  بیقن  اهلوغم ، رصع 
اهلوغم کلامم  رد  ار  فاقوا  یتسرپرس  ناخوکالوه  نامز  رد  هک  یسک  نامه  مالک ، هفسلف و  ياوشیپ  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  و  - 

. تشاد رایتخا  رد 
. دندیسر رمث  هب  ناریا  رد  هرود  نیا  رد  هک  يرگید  هتسجرب  ناوارف و  نادنمشناد  و  - 

هیوفص هعیش و 

ًافرص راگزور  نآ  رد  هاشردان  تسسگ . ار  موس  سابع  هاش  مان  هب  هبطخ  دیـسر و  نایاپ  هب  تفرگ - تسد  هب  ار  روما  مامز  هاشردان  هک   (1)
يوسوم ب  يولع  دنیوگیم - هکنانچ  هیوفص - ناهاش  دوب و  اورنامرف  هدنامرف و  کی 

ره هک  دش  میسقت  یعیـش  کچوک  تلود  دنچ  هب  اهنآ  تموکح  تحت  ياهنیمزرـس  دش ، ضرقنم  اهلوغم  ییاورنامرف  تموکح و  یتقو 
لاغشا فرصت و  هب  ار  اهلوغم  تموکح  تحت  ياهنیمزرس  کلامم و  زا  یشخب  یتلود ،

ق- لاس 1148 ه . رد  دش و  زاغآ  ق  لاس 905 ه . رد  اهيوفص  تموکح  - . 1
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و دندوب ؛ هدرک  فرـصت  ار  مور  دودح  زا  یتمـسق  رکب و  راید  مجع ، قارع  ناجیابرذآ ، هک  اهیناپوچ  تلود  دـننام : دوب ، هدروآ  رد  دوخ 
زا سپ  دنتـشاد و  دوخ  فرـصت  رد  ار  یبرغ - تارف  برع و  قارع  ات  یبرغ  ناـجیابرذآ  دودـح  زا  ناریا - زا  یـشخب  هک  اـهناخلیا  تلود 

مکح اـهنآ  زج  راوزبـس و  ناـسارخ و  رب  هک  هیرادبرـس  تموکح  و  دـش . دودـحم  برع  قارع  هب  طـقف  اـهنآ  تموکح  یتدـم  نتـشذگ 
. دندوب هتفای  الیتسا  رگید  دالب  ناردنزام و  لمآ و  رب  هک  اهیشعرم  تلود  و  دندناریم ،

دوجو هب  دشاب  مکاح  ناریا  دالب  رـسارس  رب  هک  یتموکح  تلود و  دیـسر  تموکح  هب  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک  یتقو  ات  اهلوغم  زا  دـعب 
. تفای الیتسا  نآ  رب  دنادرگزاب و  ار  برع  قارع  دیدرگ و  قفوم  ناریا  ياهنیمزرس  مامت  فرصت  هب  يوفص (1) 20  لیعامسا  هاش  دماین .

گرزب دجـسم  مالـسلا و  امهیلع  نییمظاک  مرح  نامتخاس  هلمج : نآ  زا  دـش ، انب  هسدـقم  باتعا  رد  یمهم  راثآ  لیعامـسا ، هاـش  ناـمز  رد 
هب وا  نامز  رد  هک  تسا  يوفص  هاشداپ  نیتسخن  وا  تسا . فورعم  هیوفص » دجسم   » هب نونکا  مه  هک  مرح  تشپ 

اـهيراشفا و اهيوفـص ، هب  طوـبرم  ثحب  رد  تفر . اـیندزا  ق  لاـس 930 ه . هب  لـیبدرا  رد  و  تساـخ ، اـپهب  ق  لاــس 905 ه . رد  يو  - . 1
زیزعلادـبع خیـش  رـصاعم  ققحم  لضاف و  زا  تسا ) هعیـش  ناهاشداپ  هرابرد  هک  نآ  موس  ءزج  « ) ۀـیمامالا ۀعیـشلا  راثآ   » باتک هب  اهيراجاق 

میاهدرب . هرهب  هدش  دای  باتک  زا  دوخ  باتک  زا  يرگید  دراوم  رد  هکنانچ  میتسه ؛ ضیفتسم  نآ  زا  هتسج و  دانتسا  يرهاوج 
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. تشگ لوذبم  یتیانع  مامتها و  دوب  هتفای  شرتسگ  نآ  رد  يو  تموکح  هک  يدالب  مامت  رد  عیشت  هیماما و  بهذم  جیورت 

تیبلالها بهذـم  عیـشت و  هب  ار  دالب  نآ  مدرم  ات  داتـسرفیم  دروآ  رد  فرـصت  هب  ار  اهنآ  تساوخیم  هک  ییاهنیمزرـس  هب  ار  نیغلبم  وا 
لوذبم يدـنیآ ، شوخ  عوبطم و  راتفر  یتسود و  تبحم و  نایولع  املع و  هب  تبـسن  لیعامـسا  هاش  نامز  رد  دـننک . توعد  مالـسلا  مهیلع 
تیوقت عیـشت و  بهذم  جیورت  رـشن و  يارب  املع  زا  دندش . بوصنم  ردـص »  » و بیقن »  » ناونع هب  نایولع  املع و  زا  ياهدـع  و  دـیدرگیم ،

. دندناوخیم هبطخ  ربانم  رب  رشع  ینثا  همئا  مان  هب  دشیم و  دادمتسا  نآ  ناکرا 
. دزاس دکار  ار  اهنآ  تکرح  ریس و  هک  دیدرگن  هجاوم  يراومهان  تخس و  ياههندرگ  اب  دوخ  تفرشیپ  يارب  نامز  نیا  رد  عیشت 

و دوب . هدمآ  دوجو  هب  بسامهط (1) 21  هاش  نامز  رد  هلح  یلاوح  رهن  اریز  دوب ؛ لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  هیوفص  نیطالـس  ریاس  نامز  رد 
دـش فرـص  نآ  يارب  هک  یمیظع  ياهشـشوک  مغریلع  نکل  دـسرب ؛ فجن  هب  نآ  بآ  ات  دـندرک  رفح  ار  يرهن  هک  دوب  وا  ناـمز  رد  زین 

. دوب رتدنلب  رهن  يارجم  زا  فجن  نیمز  نوچ  دیسرن ؛ فجن  هب  بآ 
رشن يارب  يرتعیسو  ياهماگ  لوا (2) 22  سابع  هاش  نامز  رد 

ایند زا  ق  لاس 948 ه . رد  دیـسر و  تنطلـس  هب  ق  لاسرد 930 ه . دـمآ و  اـیند  هب  ق  لاـس 919 ه . هجح  يذ  متـشه  تسیب و  رد  يو  - . 1
تفر .

تفر . ایند  زا  ق  لاس 1037 ه . هب  تسشنتخت و  هب  ًامسر  ق  لاس 996 ه . رد  و  دش ، هداز  ق  لاس 979 ه . هب  وا  - . 2

هیوفص www.Ghaemiyeh.comهعیش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :
نیا رد  دوب . هتفرگ  ماجنا  لیعامـسا  هاش  نامز  رد  هک  دوب  ییاهراک  زا  رتمهم  نآ  جیاتن  هک  دش  هتـشادرب  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  بهذـم 

هب تبـسن  هک  تسا  یترـصن  یعاسم و  زا  یکاح  هک  دنکیم  رظن  بلج  یگرزب  تامدخ  مهم و  راثآ  لوا  سابع  هاش  نارود  رد  ینعی  نامز 
یلماع نیدلاءاهب  دمحم  خیـش  ینعی  گرزب ؛ دنمـشناد  ود  ياهدومنهر  اب  مهم  بلاج و  ياهراک  یعاسم و  نیا  دیدرگیم . لوذـبم  عیـشت 

. تفریذپ تروص  داماد  رقابدمحمریم  دیس  و  ییاهب » خیش   » هب فورعم 
هب اهراب  هلمج : زا  دادیم ؛ ناشن  یبیجع  مارتحا  مالسلا  مهیلع  تیبلالها  هب  تبسن  ناریا ) یعیش  مدرم  هجوت  بلج  ماقم  رد   ) لوا سابع  هاش 
رد مالسلا  هیلع  اضرماما  دقرم  ات  ناهفصا  ینعی  دوخ ؛ تختیاپ  نایم  تفاسم  اهترایز  نیا  زا  یکی  رد  تفر ، مالسلا  هیلع  اضرماما  ترایز 
قبط تفاـسم - نـیا  دــندرکیم ، یهارمه  ار  وا  رفــس  نـیا  رد  زین  تموـکح  تـلود و  ناـگرزب  هـک  درک  یط  هداـیپ  ياـپ  اـب  ار  ناــسارخ 

هداد و هعــسوت  ار  يوــضر  نحــص  ق  لاـس 1021 ه . هـب  رگید  تراـیز  رد  و  دیــسریم . خـسرف  هـن  دوـن و  دـصکی و  هـب  يریگهزادــنا -
ندرپس زا  ترابع  دشابیم  نامز  نیمه  هب  طوبرم  هک  يرگید  راثآ  اما  درک ؛ ثادحا  دقرم  رانک  رد  یّمهم  ياهتانق  دـنلب و  ياهنامتخاس 

رد رگید  همئا  نئازخ  يوضر و  سدـق  ناتـسآ  هنازخ  هب  نآ  لاثما  شزرااـب و  ياـهباتک  سیفن ، ياـهنآرق  اـهبنارگ ، ياـههفحت  رهاوج ،
. تسا قارع 
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هینبا و تاونق ، زین  رگید و  ياهرهـش  ناهفـصا و  ياههنذأم  دجاسم و  دنام - یقاب  نونکات  سابع  هاش  نامز  زا  هک  يو - دیواج  تانـسح  زا 

هیلع نینمؤملاریما  دقرم  ینونک  نحص  يانب  نامز  نیا  بلاج  راثآ  زا  زین  و  دشابیم . قارع  هسدقم  دهاشم  نارفاسم  ریـسم  رد  اهارـسناوراک 
يرامعم یسدنهم و  اب  روکذم  نحص  دننکیم  وگزاب  مه  يارب  نابز  هب  نابز  تسا و  فورعم  مدرم  نایمرد  هک  هنوگنامه  و  تسا ، مالسلا 
فورعم تایـسابع » هاش   » هب تسا و  یقاب  فجن  رد  نونکا  مه  اـت  هک  ار - يددـعتم  عیـسو  ياـههاچ  دـیاب  هکناـنچ  دـش ؛ اـنب  ییاـهب  خـیش 
ینادردق املع  زا  و  دـنداهنیم ، جرا  ملع  لها  هب  تقو  ره  زا  شیب  نامز  نیا  رد   23 (1) تسناد . هرود  نیمه  هب  طوبرم  راثآ  زا  دـشابیم -

هب تمدـخ  تهج  رد  هرود  نیا  رد  هچنآ  و  تسا . نآ  تاصخـشم  زا  فورعم و  ناـمز  نیا  رد  ملع  رازاـب  قنور  جاور و  اذـل  و  دـندرکیم ؛
. دشابیم ربخ  یب  نآ  زا  یسک  رتمک  هک  تسا  یبلطم  دش  فقو  نایولع  املع و 

زا يوضر  نحص  يانب  هک  هدروآ  نیدهشملا » ةرامع  یف  نیمرحلا  لها  ۀهزن  دوخ : هدرـشف  باتک  رد  ردص  نسح  دیـس  مالـسالاۀجح  - . 1
سابع هاش  تفر و  ایند  زا  دسرب  مامتا  هب  هکنآ  زا  لبق  اما  درک ؛ زاغآ  نآ  نتخاس  هب  یفـص  هاش  وا  ردپ  تسا و  مود  سابع  هاش  نامز  راثآ 

اریز لوا : سابع  هاش  هن  تسا ، یفص  هاش  هرود  راثآ  زا  هاشلا » رهن   » ای هیرکُم »  » هب فورعم  رهن  ًارهاظ  لاح ، ره  هب  دومن . لیمکت  ار  نآ  مود 
دوب . هتفر  ایند  زا  ق  لاس 1037 ه . رد  لوا  سابع  هاش  تفای و  نایرج  فجن  هب  ق  لاس 1042 ه . رد  رهن  نیا  لاناک  زا  بآ 
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جیورت نید و  هب  تمدـخ  تهج  رد  تموکح  نیا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  یـسایس  تموکح  کـی  ًافرـص  اهيوفـص  تموـکح  هکنآ : هصـالخ 

ریگمـشچ اهنآ  نارود  رد  ینید  تامدـخ  راثآ  هک  لوا  سابع  هاش  لیعامـسا و  هاش  نامز  رد  هژیو  هب  دادیم ، ناشن  يداـیز  ماـمتها  عیـشت 
نآ تلع  دندوب ؛) دنبیاپ  تخس  نآ  هب  رهاظت  رد  و   ) دندرکیم راختفا  نید  جیورت  هب  نآ  لبقام  ياهرصع  رـصع و  نیا  رد  ناهاشداپ  تسا .

ناهاشداپ دـیاش  هکنیا  ای  تسا و  هدوب  مکاـح  اـضف  نیا  رد  ینید  حور  هک  ارچ  دـندربیم ؛ رـس  هب  نآ  رد  مدرم  هک  دوب  ییاـضف  ّوج و  زین 
يارجا املع ، راک  ًالوصا  دنریگ . هرهب  نانآ  يارآ  زا  هتسج و  برقت  اهنآ  هب  هک  دنتـشاد  نآ  رب  یعـس  دنتـشاذگیم و  مارتحا  املع  هب  ًاعبط 

شقن تموکح  رد  اهنآ  ياهدومنهر  لاوقا و  املع ، رظن  يأر و  هک  ینارود  رد  تسا . هدوب  ياهرود  ره  رد  تعیرـش  نیناوق  ینید و  همانرب 
و دندشیم . دنبیاپ  نادب  زین  مدرم  تشاذـگیم و  راشتنا  جاور و  هب  ور  ینید  نیناوق  دوب و  مکاح  اهنیمزرـس  دالب و  رب  نید  همانرب  تشاد ،
نید و میرح  زا  عافد  ینابهاگن و  ددـص  رد  املع  تساخیم  رب  تفلاخم  هب  تعیرـش  ماکحا  اب  رادـمامز  هاشداپ و  کـی  یناـمز  ره  رد  رگا 

نارود نیا  رد  تعیرـش  جـیورت  رـشن و  ماود  ماوق و  دـندادیم . رادـشه  یهلا  نییآ  هب  تبـسن  رادـمامز  نآ  هب  دـندمآیم و  رب  ینید  رهاظم 
اب تفلاخم  ینید و  یب  مینیبیم  هک  ياهرود  ره  رد  تسا . هدوب  ینید  ياملع  نارادمامز و  يرایمه  نیهر 
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زا دناهدادن و  ارف  شوگ  اهنآ  حیاصن  هب  دـناهتفرگ و  هلـصاف  ینید  ياملع  زا  هرود  نآ  نارادـمامز  هک  تسا  ياهرود  تفای  جاور  تعیرش 

. دناهدوبن دنمهرهب  اهنآ  ياهتوعد  ارآ و 

هاشردان تموکح  نارود  هعیش و 

ناریا رد   24 (1)
دالب اراخب و  ناغفا ، نیرحب ، قارع ، دـنه ، ناریا ، رب  يو  هک  مینادیم  میتسه و  انـشآ  دیـسر  مه  هب  هاش  رداـن  يارب  هک  یتاـحوتف  هب  اـم  همه 

. تفای الیتسا  یهاتوک  ًاتبسن  تدم  یط  رگید 
- دشیم لوذبم  اهيوفـص  نامز  رد  هک  املع - زا  ینادردق  ملع و  زا  جیورت  ینید و  نوئـش  هب  تبـسن  هک  مامتها  هنوگنآ  هاشردان  نامز  رد 

دروم رد  هک  یتامدـخ  وا  نامز  رد  اما  دـننک ؛ تلاخد  تلود  تموکح و  راک  رد  دادیمن  هزاجا  ینید  ياملع  هب  هاـشردان  دوشیمن . هدـید 
هیلع نینمؤملاریما  دـقرم  يارب  دـبنگ  يانب  اریز  تسین ؛ اهيوفـص  نارود  زا  رتمک  تفرگ  ماجنا  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  همئا و  ياهدـقرم 
هرود رد  یگمه  هک  هریغ ، رهاوج و  اهلوپ و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  دـقرم  هنازخ  ندـش  رپ  هدـش و  نیزم  ـالط  شکور  اـب  هک  مالـسلا 
هرود نیا  رد  یگرزب  تامدخ  بلاج و  ياهشـشوک  هچ  هک  دـهدیم  ناشن  تفرگ  ماجنا  دـنه - زا  وا  هناحتاف  تشگزاب  زا  سپ  هاشردان -

يوضر دهشم  رد  یمیظع  يانب  هک  تسا  هدوب  هرود  نیمه  رد  هکنانچ  دیدرگ ؛ لوذبم 

ق لاسهب 1160 ه . یلوـالايدامج  ردو  درکسولجتنطلـس  تخت  رب  ق  لاـس 1148 ه . رد  دـش و  هداز  ق  لاس 1100 ه . هب  هاـشردان  - . 1
دیسر . لتقهب 
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. دندوب هدروآ  ناجیابرذآ  زا  ار  نآ  رمرم  ياهگنس  هک  دش  هتخاس 

لثم ار  يرفعج  بهذـم  ّتیمـسر  ینامثع ، تلود  دـیاب  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  حلـص  اهینامثع  اب  یطورـش  ساسارب  هاـشردان 
، تنایـص موس ، و  همرکم . هکم  رد  يرفعج  بهذـم  يارب  یّـصاخ  نکر  نتخاس  رگید  و  دـنک . نالعا  تنـسلها  هناگراهچ  بهاذـم  ریاـس 

مود لوا و  طرـش  هب  تبـسن  صوصخهب  طورـش - نیا  زا  کی  چـیه  هب  اهینامثع ، نکل  دوب ؛ هکم  هار  رد  ناریا  جاجح  زا  عافد  تیاـمح و 
. دندرکن افو  هکم - رد  يرفعج  بهذم  هژیو  نکر  نتخاس  يرفعج و  بهذم  نتخانش  تیمسر  ینعی 

هب رد  هچ  رگا  تشاداو ؛ بهذم  رد  تدحو  هرظانم و  هب  ار  اهنآ  دروآ و  مهارف  ار  ینس  یعیـش و  نادنمـشناد  دمآ  قارع  هب  هاشردان  یتقو 
هچ رگا  دنام ؛ ماکان  بهذم  تدحو  داجیا  يارب  نکل  دوب ؛ قفوم  نانآ  لباقتم  لالدتـسا  هرظانم و  ییامهدرگ و  عامتجا و  نیا  ندناسر  مه 

. دندرکیم یبهذم  تدحو  راهظا  هاشردان - توطس  سرت  زا  یهاتوک - تدم  یط 
ییاورنامرف تموکح و  هب  یلاس  دنچ  زا  شیب  دنتـسناوتن  هیراشفا  نادناخ  دش و  هجاوم  ییاههنتف  اهگنج و  اب  هاشردان  زا  سپ  ناریا  هاگنآ 

هرود رد  دمآ . راک  رـس  رب  اهيدنز  تموکح  هکنآ  ات  دناهدوب ، تباقر  یلخاد و  ياهگنج  راتفرگ  زین  تدم  نیا  رد  و  دـنهد . همادا  دوخ 
اریز تفرگن ؛ تروص  نایعیش  بهذم و  هب  تبسن  یمهم  ياهراک  اهنآ 
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اب زیتس  گنج و  هب  اهنآ  راگزور  اهنیا  رب  هوالع  دادیمن ؛ رارق  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  ناریا  دالب  همه  دیاب ، هک  نانچنآ  اهيدـنز  تموکح 

. دش يرپس  ناخدمحماغآ  ینعی  اهيراجاق ؛ هاشداپ  نیلوا 

اهيراجاق تموکح  نارود  هعیش و 

خاضر هسیسد  اب  ق  لاس 1344 ه . رد  هک  تسا  هدوب  هاش  دمحا  هلسلس  نیا  هاشداپ  نیرخآ  (1)
دمحماغآ تسد  هب  اهيدـنز  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  زج  ناریا - و  دوب ، هجاوم  هاشردان  تموکح  مایا  اب  اهيراجاق  ندروآ  رب  رـس  زاغآ 
تیناحور ذوفن  دـندز  هیکت  تموکح  تخت  زارف  رب  اهراجاق  یتقو  دوب . هتفاین  یگدامآ  اهراجاق  تموکح  يارب  ق - لاس 1202 ه . رد  ناخ 

ًاتبسن املع  ربارب  رد  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  زا  ياهراپ  و  تفرگ ، تروص  یتامدخ  املع  هب  تبـسن  فلتخم  قرط  زا  دش و  هداعا  تموکح  رد 
نیا زا  ات  تشاذگیم  مارتحا  املع  هب  شتموکح  هطلس و  تیوقت  يارب  ًارهاظ  هک   ) هاشیلعحتف لیبق  زا  دندوب ؛ رادروخرب  ییاونـش  شوگ  زا 

(. دشاب هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  بولق  رذگهر 

لاسکی تسیب و  دودـح  يو  تسا . هدوب  ناخ  دـمحماغآ  تفای  الیتسا  ناریا  ياهنیمزرـس  همه  رب  هک  هلـسلس - نیا  زا  هاشداپ  نیلوا  - . 1
دیسر . لتق  هب  ق  لاس 1211 ه . رد  و  درک ، تنطلس 

اهيراجاق تموکح  نارود  www.Ghaemiyeh.comهعیش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :
همالع هلمج  نآ  زا  دـندرک ؛ فیلأت  هاش  یلعحتف  مان  هب  يددـعتم  ياهباتک  دـنتفرگ و ) رارق  ابیرف  رهاوظ  نیا  ریثأت  تحت   ) املع زا  ياهدـع 

. دومن فیلأت  وا  يارب  ار  اطغلا » فشک   » باتک هک  رفعج  خیش  ربکا ،
رفعج خیش  هک  داهنیم  عقو  اهنآ  هب  و  درکیم ) رهاظت   ) اجنآ ات  نید  هب  مامتها  املع و  زا  ریدقت  ملع و  زا  لیلجت  هب  هاشداپ  نیا  لاح  ره  هب 

میرکت املع و  هب  تبسن  دوخ  مارتحا  نتخاس ) ناشن  رطاخ   ) روظنم هب  هاش - نیمه  تخادرپ ، وا  شیاتـس  هب  دوخ  باتک  هچابید  رد  هدش  دای 
رفعج دـمحم  ازریم  نینچمه  تفاتـش . يو  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  اب  دوب  هدـمآ  ناریا  رادـید  يارب  فجن  زا  رفعج  خیـش  هک  يزور  اـهنآ -

رد ریخا ، باتک  نیا  هک  ار - فراعملاةدـبز »  » باتک یناهفـصا ، یجیا  ربکایلع  یلوم  و  هیادـهلا » مجن   » باـتک هرـس ) سدـق   ) يداـبآرتسا
. تسا هدش  فیلأت  وا  مان  هب  يرگید  ياهباتک  زین  و  دندرک . فیلأت  هاش  نیا  مان  هب  تسا - فراعم  قالخا و  نید و  لوصا 

: زا دنترابع  دیسر  ماجنا  هب  وا  تنطلس  نامز  رد  هک  یکین  ياهراک  هلمج  زا 
. ترضح نآ  حیرض  رب  هرقن  زا  ییاههرجنپ  بصن  مالسلا و  هیلع  نیسحماما  دقرم  ناویا  دبنگ و  رب  الط  شکور  - 

. مالسلا هیلع  سابع  ترضح  دقرم  دبنگ  يانب  - 
( هموصعمترضح  ) همطافهدیسدبنگ رب  الطششوپ  - 
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50 ص :
. نآ يارب  عیسو  نحصيانبومق  رد  مالسلا  امهیلع  رفعجنبیسوم  رتخد 

. وا سدقم  مرح  يارب  نیّرز ، ياهلیدنق  يادها  مالسلا و  هیلع  اضرماما  نحص  يانب  - 
(. ير رهش   ) نارهت یکیدزن  رد  نوفدم  میظعلادبع (1) 26 ، ترضح  دقرم  رب  هرقن  حیرض  بصن  - 

. زاریش رد  دمحا (2) 27  دیس  دقرم  رب  هرقن  حیرض  بصن  - 
زا عافد  مالـسلا و  مهیلع  تیبلالها  هب  تمدـخ  يارب  نامز  نآ  مدرم  ماـمتها  هدـنهد  ناـشن  هک  اـهنآ  لاـثما  سرادـم و  دـجاسم و  ياـنب  - 

. تسا عیشت  بهذم 
یناوارف ياههیده  ابدا  ارعش و  هب  تفای ؛ تسد  دوخ  قنور  جاور و  هب  زین  بدا  هکلب  دشن ؛ هدنـسب  شناد  نید و  جیورت  هب  اهنت  نامز  نیا  رد 

نیا اجنآ  ات  یتح  دشیم ؛ میدقت 

: تسا هدمآ  لامعألا » باوث   » رد تسا . مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبانب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  یلع  نب  هَّللادـبع  دـنزرف  يو  - . 1
. مدرکیم ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  درک : ضرع  يدوب ؟ اجک  دومرف : ترضح  دش . دراو  مالسلا  هیلع  يداهماما  رب  ير  مدرم  زا  يدرم 
رد ار  نیـسحماما  هک  يدوب  یـسک  دننام  يدرک ، ترایز  دراد - رارق  ير ) رد  ینعی   ) امـش رانک  رد  هک  ار - میظعلادبع  ربق  وت  نوچ  دومرف :

تسا . هدرک  ترایز  البرک ) )
تـسود ار  وا  شردـپ  دـشابیم ، مالـسلا ) هـیلع   ) مظاـک یـسومماما  دـنزرف  يو  تـسا ؛ فورعم  غارچ »! هاـش   » هـب مدرم  ناـیم  هزورما  - . 2
تیاـنع هجوـت و  زین  تلیـضف و  هب  عـجار  درک ، دازآ  ار  هدرب  رازه  يو  دـنیوگ : دیـشخب . وا  هب  ار  ةریـسیلا »  » هب فورعم  نـیمز  تـشادیم و 

دنکیم . رظن  بلج  لاجر  بتک  رد  یبلاطم  وا  هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) مظاکماما
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51 ص :
اهنآ رد  هـک  دــیدرگ  اـپ  رــس  رب  یبدا  ياـهنمجنا  دــندروآ و  يور  ناریا  هـب  برع  یناریا و  زا  بدا  باـبرا  هـک  تـفر  شیپ  ینادردــق 

. دندمآ دیدپ  ییاناوت  تسدهریچ و  يارعش  هرود ، نیا  اب  نامزمه  هجیتن  رد  دشیم ؛ لدب  در و  نخس  فئارظ  رداون و  یبدا و  ياهوگتفگ 
لوذـبم ناریا  قارع و  رد  نییناحور  هب  تبـسن  یمامتها  تیانع و  اههرود  نیا  رد  دوب . لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  رد 

هاـش نیدلارـصان  ناـمز  رد  دـنتخاسیم . دـنمهرهب  دوخ  ياـیاطع  زا  ار  ناـنآ  دـنداهنیم و  جرا  اـهنآ  هب  تبـسن  نارادـمامز  دـیدرگیم و 
: تفرگ ماجنا  حرش  نیدب  ییاهراک 

. ارماس رد  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  دبنگ  رب  الط  ششوپ  - 
. الط اب  يوضر  دهشم  رد  مالسلا  هیلع  اضرماما  مرح  ناویا  ششوپ  - 

. ير رد  مالسلا  هیلع  ینسح  میظعلادبعترضح  دبنگ  رب  الط  ششوپ  - 
. دش فیلأت  هاش  نیا  نامز  رد  اهنآ  زج  و  خیراوتلا » خسان   » و نادلبلا » تآرم   » ياهباتک

ياههیاپ تیوقت  يارب   ) اـهنآ دـمآ ، لـمع  هب  تیاـمح  جـیورت و  مالـسلا  مهیلع  تیبلالـها  بهذـم  زا  اـهراجاق  هرود  رد  هکنآ : هصـالخ 
. دیشخردیم ناوارف ، هتسجرب  ياملع  دوجو  زا  هرود  نیا  رد  ناریا  دنتساخیم و  رب  املع  ملع و  يرای  هب  دوخ ) تموکح 
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52 ص :
رفن رازه  هد  دودح  هب  رجاهم  ياملع  نیا  رامش  هک  دندوب  هدرک  ترجاهم  فجن  هب  ناریا  زا  هرود  نیا  رد  زین  یناریا  نادنمـشناد  زا  ياهدع 

شوخ يرظانم  زا  راشرس  دیدرگیم  لوذبم  ملع  لها  هب  تبسن  هک  یتیانع  مامتها و  رطاخ  هب  قارع  ناریا و  رد  ملع  ناتسوب  اذل  دیـسریم ؛
طابترا دندش و  یناماسبان  عضو  راچد  ملع  لها  دمآ ، دیدپ  یبوشآ  بالقنا و  هاش  یلع  دمحم  نامز  رد  هکنآ  ات  دوب ، عوبطم  ییاههویم  و 

. دننک تعجارم  ناریا  هب  دندش  ریزگان  اذل  و  دش ؛ عطق  قارع  رجاهم  ياملع  اب  ناریا 
ملع نونف  ریاس  ینید و  یهقف و  بتک  زا  يرایسب  نآ  رذگهر  زا  دمآ ، دیدپ  یگنس  پاچ  ياههناخپاچ  عباطم و  اهراجاق  تموکح  مایا  رد 

ات تشاد  شـشوپ  ریز  ار  نابایب - تشد و  هوک و  رهـش و  زا  معا  تکلمم - نیا  نیمزرـس  ناریا و  دالب  مامت  ّتیناحور  ذوفن  تفای و  راـشتنا 
. تشگ ضرقنم  اهراجاق  تموکح 

مهیلع تیبلالها  هب  تبـسن  تبحم  الو و  اب  دـندرک - حـتف  ارنآ  نیملـسم  هکنآ  زا  سپ  يرجه - لوا  نرق  رد  ناریا  هکنآ : نخـس  هصـالخ 
مهیلع تیبلالها  يالو  اب  مدرم  دیناود و  هشیر  نآ  رد  عیـشت  هک  دوب  نایوما  تموکح  اب  نامزمه  مود  نرق  رد  و  تشادن . ییانـشآ  مالـسلا 

. دندش سونأم  يّدحات  مالسلا 
ناسارخ رد  مالسلا  هیلع  اضرماما  تماقا  زا  سپ  سابعینب و  تموکح  نارود  لوا  ثلث  رد  موس - مود و  نرق  رخاوا  رد  عیشت 
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53 ص :
نایقوجلـس دـهع  رد  یتدـم  ّیط  تفاـی و  راـشتنا  هیوبلآ - تموکح  اـب  ناـمزمه  مجنپ - مراـهچ و  نرق  رد  و  درک . زاـغآ  ار  دوخ  روهظ  - 

هکنآ ات  داهن  شرتسگ  هب  ور  ناریا  رد  عیـشت  هنماد  متفه ) نرق  زا   ) اهلوغم تموکح  هرود  رد  ماجنارـس  دـیدرگ ؛ فقوت  دوکر و  راـتفرگ 
دوـخ شـشوپ  ریز  ار  ناریا  نیمزرـس  همه  عیـشت  هک  دوـب  نرق  نیمه  زا  تفاـی و  تسد  تموـکح  رب  مـهد  نرق  رد  يوفـص  لیعامـسا  هاـش 

مه و  دنربیم ) رس  هب  ناتسدرک  رد  و   ) دندنام یقاب  ّتنـسلها  بهذم  رب  نیمزرـس  نیا  رد  دارکا  زا  ياهدع  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تفرگ ؛
تنـسلها بهذـم  وریپ  ناریا ) ناتــسچولب  نادـهاز و  مدرم  زا  یهورگ  زین  و  لامــش ، زا  یمدرم  و   ) بوـنج ياـهبرع  زا  ياهدـع  نـینچ 

هک دنتسه  یمدرم  نامه  اهیناریا ، هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دش  نشور  نادجو  ناهرب و  ددم  هب  ام  يارب  یتیعقاو  نینچ  یتقو  دنـشابیم .
هک روصت - نیا  و  دریگ . رب  رد  ار  ناریا  نیمزرـس  همه  تسناوت  اهنرق  زا  سپ  عیـشت  دـندش و  اریذـپ  ار  نآ  عیـشت  شیادـیپ  زا  سپ  اهلاس 

یلص مرکاّیبن  تایح  اب  نامزمه  هک  ياهدیدپ  نآ  مییوگب  تسا  حیحص  ایآ  درمـش . رب  یهاو  يروصت  دیاب  ار  دش - عورـش  ناریا  زا  عیـشت 
زا دیاب  مینک ؟ وجتسج  ناریا  رد  مهد  نرق  رد  ارنآ  عبنم  تفای  نایرج  وا  هدیزگرب  هباحـص  زا  یهورگ  قورع  رد  دیـشوج و  هلآ  هیلع و  هللا 

هک دناشکیم  اجنآ  هب  ار  ناسنا  فالتخا ، رب  رارصا  دانع و  هکلب  درب ؛ هانپ  ادخ  هب  گرزب  ناتهب  هابتشا و  یهاو و  روصت  نیا 
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54 ص :
. دتفایم راک  زا  هدراهچ  بش  رد  باتهام  تیؤر  رد  وا  ناگدید  دنکیم و  راکنا  شعولط  لاح  رد  ار  باتفآ  دوجو  هتسنادان  ای  هتسناد و 

زا هن  و  نشور - میقتـسم و  ياهداج  زا  ار  قیاقح  ات  دشاب  يرادشه  ار  قح  ناگدنیوپ  تریـصب و  لها  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  ام  فده 
. دندرگ ایوج  ددرگیم - لیَو  هاچ  رد  طوقس  بجوم  هتخاس و  رود  هب  میقتسم  طارـص  زا  ار  ناسنا  هک  جاجوعا  فارحنا و  راتفرگ  یقیرط 

28 (1)

. 1386 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناریا ، رد  هعیش  رفظم ، نیسح  دمحم  همالع  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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